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1 Úvodní část
Na počátku 90. let minulého století byla započata transformace české vzdělávací soustavy pod
vlivem společenských změn, kdy mimo jiné vznikla víceletá gymnázia, školy soukromé i
církevní; reforma se nevyhnula ani oblasti cizojazyčného vyučování. Nyní, na počátku 21.
století, kdy je ČR součástí nového evropského vzdělávacího prostoru, dochází k zásadní změně
v pojetí školního kurikula, což se týká celé vzdělávací soustavy (cíle a obsahy vzdělávání,
metody vyučování, způsob hodnocení, role učitele a žáků) včetně výuky cizích jazyků a přípravy
učitelů cizích jazyků. Následující dokumenty kodifikují změny ve školním kurikulu: Národní
program rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílá kniha, (MŠMT, 2001) a Zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon.
Při vyučování se mají zohledňovat všeobecně použitelné klíčové kompetence, jež zahrnují
schopnosti, dovednosti, postoje a hodnoty; jsou založeny na aktivitách, nikoli pouze na
vědomostech. Patří k nim kupř.: znalost mateřského a cizích jazyků, rozvoj schopnosti učit se,
kulturní povědomí a vyjadřovací schopnosti, sociální kompetence, řešení problémů. (Bílá kniha,
s. 51) Na státní úrovni se kurikulární dokumenty realizují jako Národní program vzdělávání
(NPV) a Rámcové vzdělávací programy (RVP). Na školní úrovni existují Školní vzdělávací
programy (ŠVP).
Ve vzdělávání jsou nově zdůrazňovány i mezipředmětové vztahy (viz např. RVP G, s. 12) a
zvýšená pozornost je věnována též jazykovému vzdělávání. Dle Vašutové (2006, s. 7) je jedním z
cílů kurikulární reformy zlepšovat učení cizím jazykům. V této souvislosti upozorňuje Rada
Evropy na nový přístup k jazykovému vzdělávání, a sice na koncepci vícejazyčnosti, kdy jedinec
učící se více než jeden cizí jazyk tyto jazyky nevnímá izolovaně, ale „buduje si komunikativní
kompetenci, ke které přispívají všechny znalosti a zkušenosti s jazykem a ve které jsou všechny
jazyky usouvztažněny a navzájem se ovlivňují" (2002, s. 4).
Didaktika francouzštiny jako jazyka cizího (podobně jako i didaktiky ostatních cizích jazyků) v
minulosti obvykle nezohledňovala, zda se žáci učí francouzštinu jako první nebo druhý cizí jazyk
a jaké kompetence, návyky či poznatky by se daly využít ze studia prvního cizího jazyka.
V České republice ovšem nastala situace, kdy v naprosté většině případů je jako první cizí jazyk
vyučována angličtina. Podle Vývojové ročenky Školství v ČR, publikované Ústavem pro
informace ve vzdělávání, ve školním roce 2010–2011 volilo 96 % žáků na ZŠ a 90 % žáků na SŠ
jako cizí jazyk angličtinu; francouzštinu si na ZŠ vybralo 1% žáků a na SŠ 9 % žáků. Ti, jež se
rozhodnou učit se francouzštinu, ji tedy nejčastěji volí jako druhý nebo třetí cizí jazyk, což se
promítá i do jejího vyučování.
Lze tedy předpokládat, že nové trendy ve školství a reforma kurikula budou vyžadovat četné
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inovace a změny, a to i v oblasti cizojazyčné výuky, jíž se týká předkládaná disertace s názvem
„Didaktické využití znalostí, dovedností, učebních strategií a návyků osvojených při učení
angličtiny (L2) pro výuku francouzštiny (L3)". (Termín učení je volen záměrně, neboť žáci se
mohli anglicky učit i sami mimo školu bez pomoci učitele, např. při sledování filmů v původním
znění, práci s internetem, při hraní počítačových her v angličtině.) Zkratkou L1 bude v disertaci
označován jazyk mateřský, L2 první cizí jazyk, L3 druhý cizí jazyk a L4 třetí cizí jazyk.
O významnosti a aktuálnosti výše uvedeného tématu rovněž svědčí dokument publikovaný Radou
Evropské unie Usnesení Rady ze dne 21. listopadu 2008 o evropské strategii pro mnohojazyčnost,
jímž jsou členské státy EU vyzývány k prosazování „mnohojazyčnosti s cílem posílit sociální
soudržnost, mezikulturní dialog a utváření Evropy“ a nabádány k tomu, „aby byla mladým lidem
od nejútlejšího věku a dále v průběhu obecného vzdělávání až po odborné a vysokoškolské
vzdělávání poskytována rozmanitá a vysoce kvalitní výuka jazyků a kulturních reálií, která jim
umožní osvojit si nejméně dva cizí jazyky, což je důležitý faktor pro začlenění do znalostní
společnosti“ (2008).
Přední francouzský didaktik a lingvista, Daniel Coste, o významu kompetence hovořit několika
jazyky tvrdí: „Počet jedinců hovořících jedním jazykem se postupně snižuje a v četných
geografických a sociálních situacích představuje ovládání několika jazyků na různých úrovních
normu" (2010a, překlad R. V.).
Coste se dále vyjadřuje i k didaktickým aspektům vyučovacího procesu a zdůrazňuje úkol školy
naučit žáky učit se cizí jazyky: „V současné době dochází k uniformizaci postupů, přičemž by se
naopak nemělo váhat s jejich diverzifikací. Vyučující to tak ve svých vzájemných kontextech
dělají, ale zdá se mi, že by to mělo být didakticky trochu více tematizované. Bude nutné odbourat
představu, podle níž se celá jedna generace musela učit pouze metodami audiovizuálními, celá
jiná generace metodami komunikativními a tak dál, bez ohledu na to, o jaký se jednalo jazyk.
Zodpovědnost školy je naučit žáky učit se různými způsoby" (Coste, 2010b, překlad R. V.).
O aktuálnosti problematiky řešené v této disertaci též svědčí některé výzkumy, jež se v současné
době realizují v ČR. Jedním z nich je výzkumný záměr „Učitelská profese v měnících se
požadavcích na vzdělávání“, který koordinuje Vladimíra Spilková (PedF UK, Praha). Týká se
mimo jiné zkoumání efektivních strategií výuky, procesů podpory učení žáků, nového pojetí
oborové didaktiky s důrazem na spolupráci a integrované přístupy a interdisciplinárních přístupů,
viz http://www.pedf.cuni.cz/ index.php?menu=230&crl=učitelská&lang=cz.
Cílem, který si předkládaná disertace klade, je prozkoumat možné způsoby usnadnění a
zefektivnění výuky a učení se francouzštiny (L3) za didaktického využití podobností a paralel
mezi angličtinou (L2) a francouzštinou (L3), tj. na rovině učiva jde o využití vědomostí, jež si
žáci osvojili při učení angličtiny (L2) v oblasti gramatiky a slovní zásoby, při následné výuce
francouzštiny (L3). (Někteří žáci se mohli navíc anglicky učit kromě výuky ve škole i sami bez
9

pomoci učitele mimo školu.) Analyzovány budou i faktory ovlivňující mezijazykový transfer a
interferenci (angličtina L2 - francouzština L3), s ohledem na Rámcové vzdělávací programy
budou delimitovány oblasti možného transferu (angličtina L2 - francouzština L3): lexikální a
gramatické učivo, strategie učení, učební návyky, zkušenosti a kompetence, a to včetně
metalingvistických. Dotazníkovým šetřením se bude zjišťovat, zda učitelé na gymnáziích v ČR v
současné době při výuce francouzštiny (L3) využívají poznatků, dovedností, učebních strategií a
návyků, jež si žáci osvojili již při předchozí výuce angličtiny (L2). Experimentem se bude
ověřovat, zda metoda výuky využívající námi vypracované didaktické materiály, jednak založené
na didaktickém využití podobností a analogií v gramatickém a lexikálním učivu angličtiny (L2) a
francouzštiny (L3), jednak snažící se předcházet a odbourávat chyby způsobené pravděpodobně
vlivem interference (angličtina L2 - francouzština L3) ve výslovnosti a pravopise příbuzných
slov, která mají v obou jazycích podobný nebo identický význam, usnadní žákům učení
francouzštiny (L3) a zda v experimentálních skupinách žáci dosáhnou lepších učebních výsledků.
Na závěr bude dotazníkovým šetřením zjišťován názor žáků a učitelů na výše popisovaný
experimentální způsob výuky francouzštiny (L3).
Následuje formulace vědeckého problému, který je v disertaci řešen: Lze z didaktického hlediska
využít znalostí, dovedností a návyků, které žáci získali v průběhu učení se anglického jazyka
(L2), při výuce francouzského jazyka (L3)? Kterých oblastí gramatiky a slovní zásoby se to týká?
Je možné předcházet a odbourávat chyby způsobené pravděpodobně vlivem interference
(angličtina L2 - francouzština L3) na rovině pravopisné a fonetické u příbuzných slov, která mají
v obou jazycích podobný nebo identický význam? Které strategie učení a metalingvistické
kompetence, jež si žáci osvojili při předchozím učení se angličtiny (L2), je možno zužitkovat při
vyučování francouzštiny (L3) s cílem tento proces zefektivnit a facilitovat a se záměrem vést
žáky k větší autonomii?
Předpokládaným přínosem disertace bude obohacení didaktiky francouzštiny, zejména pak
didaktiky francouzštiny (L3). Jmenovitě půjde o analýzu faktorů působících na mezijazykový
transfer a interferenci (angličtina L2 - francouzština L3); vymezení možných oblastí transferu, tj.
vědomosti (gramatické a lexikální učivo), kompetence, učební návyky a strategie, a sice s
ohledem na doporučení z Rámcových vzdělávacích programů; delimitace oblastí transferu
metalingvistických kompetencí, učebních návyků a strategií učení, jež si žáci osvojili při učení
angličtiny (L2), pro jednotlivé řečové dovednosti a jazykové prostředky při výuce francouzštiny
(L3), ale i vypracování didaktických materiálů pro výuku francouzštiny (L3) využívajících
pozitivního transferu (angličtina L2 - francouzština L3) na rovině lexikální a morfo-syntaktické s
cílem usnadnit, zefektivnit a velmi pravděpodobně do určité míry i urychlit učení se
francouzštiny tím, že žáci budou vedeni k uvědomění si vztahů (podobností a analogií) mezi
oběma jazyky. Dále půjde o vypracování didaktických materiálů, jejichž cílem bude předcházení
chybám anebo odstraňování chyb způsobovaných pravděpodobně vlivem interference (angličtina
L2 - francouzština L3) ve výslovnosti a pravopisu příbuzných slov, která mají v obou jazycích
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podobný nebo identický význam. Efektivita obou typů didaktických materiálů bude
experimentálně ověřována.
Z výše uvedeného je zřejmé, že budeme pozorovat ovlivňování didaktiky francouzštiny
didaktikou angličtiny a že didaktika francouzštiny jako dalšího cizího jazyka (L3) nabývá na
významu a aktuálnosti a dotýká se pregraduálního i dalšího vzdělávání učitelů francouzštiny, a to
jak v rovině teoretické, tak i v oblasti praktických metodických postupů. Ovšem zmiňovaným
aspektům se ani současná pregraduální příprava učitelů francouzštiny, ani oblast celoživotního
vzdělávání učitelů francouzštiny nevěnuje. Autor se proto domnívá, že je třeba v tomto smyslu
rozšířit přístupy ke vzdělávání budoucích i současných učitelů francouzštiny. Analogicky ani v
učebnicích francouzštiny v ČR nebývá z didaktického hlediska brán zřetel na možné využívání
mezipředmětových vztahů (angličtina - francouzština), vědomostí a kompetencí, jež si žáci
osvojili při učení se angličtiny (L2), s cílem facilitovat učení francouzštiny (L3).
Pokud jde o zhodnocení stavu řešení tématu u nás i ve světě, je nutno uvést, že v souvislosti
s výzkumy týkajícími se osvojení L2 se v 90. letech 20. století poprvé objevuje termín
„didaktika třetích jazyků“, resp. „didaktika L3" (Cali, 2006b, s. 29-32), což s sebou přináší
změny nejen ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka, ale i v jejím studiu. Didaktikou třetího
jazyka rozumíme didaktiku cizího jazyka, který je vyučován jako druhý cizí jazyk. Neuner (2004,
s. 24) upřesňuje, že úkolem didaktiky třetích jazyků není vyvinout zcela nový didaktickometodický koncept, ale spíše nastínit a odlišit specifické rysy vyučování a učení se dalších cizích
jazyků. U francouzsky píšících autorů bývá označována jako „didactique des langues tierces"
(kupř. Cali 2006a), u anglicky píšících autorů jako „tertiary language didactics" (např. Hufeisen
2004).
Z hlediska české didaktiky cizích jazyků jde o oblast, které se nevěnuje ani pregraduální příprava
učitelů francouzštiny, ani oblast celoživotního vzdělávání učitelů francouzštiny, protože až na
výjimky zatím není prozkoumána.
Didaktika francouzštiny jako třetího jazyka (L3) vychází z předpokladu, že žák se neučí L3 za
stejných podmínek jako L2. Neučí se totiž L3 izolovaně, ale má již za sebou prvotní zkušenost s
učením se L2, který ovládá na jisté úrovni. Ví, že se v některých ohledech cizí jazyk liší od
mateřštiny ve výslovnosti, slovosledu aj. Ti, kdo se začínají učit L3, si již předtím osvojovali L1
a učili se L2, a tak mají k dispozici minimálně dva jazykové systémy. Nejsou tedy nepopsanou
stránkou, proto lze učení se L3 stavět na skutečnosti, že žáci mají o učení cizího jazyka jisté
povědomí. Je navíc možné, že někteří z nich jsou do určité míry schopni o cizím jazyce
abstraktně přemýšlet (v závislosti na věku, IQ, typu školy aj.) anebo i využít L2 jako potenciální
zdroj k vytváření hypotéz o fungování L3. Učení se L3 je tak na rozdíl od učení se L2
zvýhodněno kvalitativně. Dalším důvodem, proč se přistupuje k učení se L3 odlišným způsobem
než k učení se L2, je komplexnost, s jakou na sebe jednotlivé jazyky navzájem působí a rostoucí
význam metalingvistického povědomí při učení se třetímu jazyku (viz např. Jessner 2006),
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přičemž Hagè ge (1996, s. 59) metalingvistické povědomí definuje jako „schopnost s odstupem
pozorovat tvary, jež jsou používány při ústním projevu" (překlad R. V.). Chlopek (2008, s. 148)
dokonce konstatuje, že „žáci učící se L3 obvykle mají vysoké metalingvistické povědomí, což
ovlivňuje způsob, jakým se učí a používají (produktivně/receptivně) nový jazyk" (překlad R.V.).
Krumm (2004, s. 45) upřesňuje, že díky předchozímu učení se cizího jazyka si žáci s sebou
přinášejí hlubokou zkušenost a mají větší komunikativní kompetenci než jakýkoli mluvčí
hovořící jen jedním jazykem.
Jako logické se tedy jeví, že k žákům, kteří se učí již druhý cizí jazyk, nelze přistupovat jako k
absolutním začátečníkům. Mají totiž velmi pravděpodobně již osvojené jisté kompetence, učební
návyky a strategie, už by např. měli vědět, jak se učit novou slovní zásobu, jak se pokusit odvodit
význam neznámého slova v textu, přičemž za účelem usnadnění učení se nové slovní zásoby se
dá využívat nejen anglicismů a amerikanismů, ale i internacionalismů. Jedním z cílů didaktiky
třetích jazyků je právě rozvoj povědomí o způsobu učení se cizího jazyka (srov. Neuner 2004). K
učení se L3 a strategiím učení se L3 Hufeisen (2004, s. 9) uvádí: „Ve skutečnosti si žáci
uvědomují, že při učení, porozumění a užívání nového jazyka se mohou aktivně opřít o cizí
jazyk, který se již předtím učili. Možná že se u nich vyvinuly velmi specifické strategie učení
cizího jazyka, jimiž nedisponovali, když se začali učit L2" (překlad R.V.).
V didaktice L3, jež je všude ve světě teprve v počátcích, si nekonkuruje L2 s L3, nýbrž se
využívá styčných bodů, podobností a analogií mezi L2 a L3, ale též metalingvistických
kompetencí, strategií učení i technik a návyků žáka, které získal při dřívějším učení se L2, což
vede k facilitaci učení L3. Jinými slovy předchozí zkušenost s učením se cizího jazyka tedy
nezůstává nevyužita. Rost-Roth (2004, s. 73) konstatuje, že „v oblasti osvojování si jazyka a ve
strukturních aspektech byl prokázán základní předpoklad didaktiky třetích jazyků, že žáci
vytvářejí vazby se svými dřívějšími zkušenostmi a porovnávají L2 a L3, jež ovládají na jimi
dosažené úrovni" (překlad R. V.). Pokud jde o analýzu jazyka a strukturní rysy L3, tak Manno
(2004, s. 166) dále upřesňuje: „Na rozdíl od osvojování si prvního jazyka mají ti, kteří se učí třetí
jazyk, jak kognitivní inventář k analýze jazyka, který je nutno adaptovat na strukturní rysy
nového jazyka, tak cennou zkušenost s učením se cizího jazyka" (překlad R. V.). V souvislosti se
slovní zásobou v L3 pak Neuner (2004, s. 16) zmiňuje další východisko didaktiky třetích jazyků:
„Slova v novém jazyce se neučíme izolovaně, ale pokoušíme se je vztahovat k slovům z jiných
jazyků, které již známe" (překlad R. V.).
V případě České republiky se tedy jedná o usnadnění a do jisté míry velmi pravděpodobně i
urychlení učení se francouzštině (L3) díky podobnostem s angličtinou (L2), ovšem také díky
dovednostem, zkušenostem a poznatkům osvojeným při předcházejícím učení se angličtiny (L2),
což přispívá k zefektivnění vyučovacího procesu. Cali (2005, s. 4) konstatuje, že „angličtina, jako
jeden z hlavních komunikačních jazyků, se může stát výbornou oporou pro učení se dalších
jazyků" (překlad R. V.). Kromě toho se jeví jako pravděpodobné, že čím více jazyků jedinec
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ovládá, tím více narůstá jeho potenciál učit se další cizí jazyky. Zároveň nelze opomenout, že
jedním z faktorů, který signifikantně ovlivňuje učení se L2 i L3, je mateřština žáků. V naprosté
většině případů se v ČR jedná o češtinu. Případy, kdy mateřštinou žáků není český jazyk, se v
předkládané disertaci nezohledňují.
Nově bývá zdůrazňována spolupráce učitelů L2, což nejčastěji bývá angličtina, s vyučujícími L3.
Zvláštním případem jsou situace, kdy tentýž učitel aprobovaně vyučuje oba zmiňované cizí
jazyky.
Upozorňováno bývá taktéž na skutečnost, že cílem cizojazyčné výuky nemusí být za každou cenu
dosažení úrovně rodilého mluvčího, a to ani v jednom ze studovaných jazyků (viz např. Cadre
européen commun de référence pour les langues, s. 105-106). Třebaže lze konstatovat podobnosti
v cílech a didaktických postupech při výuce jednotlivých cizích jazyků, cílová úroveň může být u
každého jazyka odlišná.
Cali (2006a, s. 121) poukazuje na to, že v didaktice třetích jazyků se do centra zájmu dostává
analýza možných pozitivních transferů z jednoho jazyka do druhého: L1, L2 nebo L3 a že
„výzkumy ukazují, že L2 může ovlivnit L3, pokud je mu typologicky podobný, pokud je
ovládaný na dostatečně pokročilé úrovni a pokud byl aktivován v nedávné době" (překlad R. V.).
V našem případě se tedy jedná o češtinu (L1), angličtinu (L2) a francouzštinu (L3). Odhlédnemeli od diskutabilní typologické podobnosti angličtiny a francouzštiny, jsou tyto požadavky v
českých základních a středních školách i na víceletých gymnáziích ve většině případů splňovány,
neboť žáci se angličtinu obvykle učí od 3. třídy ZŠ (event. od 1. třídy ZŠ nebo již od mateřské
školky), tedy ve značném předstihu před L3. Pokud jde o stupeň pokročilosti u L2, má žák před
L3 náskok minimálně čtyři roky. Kromě toho bývá tradičně L3 věnováno menší množství
výukových jednotek týdně ve srovnání s L2, přičemž L2 je nadále paralelně vyučován s L3.
Změna paradigmatu a didaktické inovace, které s sebou didaktika třetích jazyků přináší, se
dotýkají nejen metodických postupů, jež učitel při výuce francouzštiny (L3) uplatňuje, ale i
způsobů, jimiž se ji žáci učí, tvorby kurikula a vzdělávání učitelů.
V zahraničí se problematikou didaktiky třetích jazyků zaobírá např. Cali (2005) z univerzity Paris
III La Sorbonne Nouvelle, jež se zaměřuje na vícejazyčné vzdělávání studentů různých
národností na Diplomatické akademii ve Vídni. Autoři Castellotti, Coste a Duverger ve své
publikaci (2008) pozornost věnovali vícejazyčnému vzdělávání a jeho rozvoji ve školním
kontextu zejména s ohledem na výběr didaktických strategií a metodických přístupů, kdy jsou do
vzájemných vztahů dávány jazyky L1, L2 a L3, přičemž jsou zohledňovány v první řadě jazyky
menšin a jazyky regionální, jimiž hovoří děti účastnící se vyučování.
Kromě toho na univerzitě Nancy 2 autoři Bailly et al. (2009) prozkoumávají, jakým způsobem
může angličtina (L2) fungovat jako podpůrný jazyk při učení francouzštiny (L3) u studentů,
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jejichž mateřštinou je neindoevropský jazyk, na rovině syntaxe, morfologie a slovní zásoby.
Dále se Berger (2006, s. 129-154) z S.S.I.S.- Universita di Udine věnuje didaktice třetích jazyků,
a to z hlediska možného využití strategií a kompetencí, jichž italští studenti nabyli při učení
angličtiny (L2) s cílem využít jich při učení němčiny (L3). Pozornost zaměřuje i na podobnost
učiva na rovině lexikální a gramatické, kontrastivní přístup (L1 - L2 - L3), motivaci a roli učitele
při specifických podmínkách této výuky.
Bono (2008, s. 94-105) z francouzské univerzity Université de Technologie de Compiègne
prozkoumává mezijazykové vlivy u francouzských studentů, kteří se učí dva nebo i tři cizí jazyky
(L2 je angličtina, L3 je španělština nebo němčina, u některých studentů je L4 němčina), přičemž
se zaměřuje na strategie založené na porovnávání druhého a třetího jazyka, na problematiku
metalingvistického povědomí při využívání těchto strategií a na následné důsledky pro samotný
vyučovací proces.
Kervran (2008) z francouzské univerzity Université de Bretagne Occidentale - IUFM se ve svém
výzkumu v rámci integrované didaktiky zaměřuje na rozvoj a transfer metalingvistických
kompetencí u francouzských žáků primární školy, kteří se učí angličtinu. Současně zastupovala
Francii v projektu Evlang, tj. éveil aux langues (jazykové probuzení), podporovaném Evropskou
komisí, jehož se účastnily různé evropské země s cílem připravit didaktické materiály, které by u
žáků primárních škol rozvíjely kladný vztah k učení cizích jazyků a metalingvistické a
metakomunikační povědomí, a metodicky proškolit pedagogy k využívání uvedených materiálů
(viz např. Candelier, 2001, s. 49-74). Na projekt bylo navázáno i v ČR (viz např. Fenclová 2005).
Nutno je dále zmínit Britu Hufeisen z Technische Universität v Darmstadtu, jež ve spolupráci s
Gerhardem Neunerem (2004) a dalšími odborníky z Evropského centra pro moderní jazyky v
rakouském Grazu prozkoumávala z didaktického hlediska problematiku vyučování a učení se
němčiny (L3) po angličtině (L2). V r. 2007 skupina expertů ze zmiňovaného Evropského centra
pro moderní jazyky publikovala pod vedením M. Candeliera Cadre de Référence pour les
Approches Plurielles des Langues et des Cultures (Referenční rámec pluralistických přístupů k
jazykům a kulturám, překlad R. V.), který na základě didaktických přístupů využívajících více
než jednoho jazyka nebo kultury (tj. integrovaná didaktika, jazykové probuzení a interkulturní
přístup) předkládá souhrnný seznam deskriptorů poznatků, postojů a dovedností, jež jsou
nezbytné k plurilingvnímu a interkulturnímu vzdělávání.
V neposlední řadě se Hana Žofková (PedF UK, Praha) zaobírá mimo jiné vlivem L1 a L2
(nejčastěji angličtina nebo němčina) na učení se ruštiny (L3) z didaktického hlediska u žáků na
českých školách. Upozorňuje na nutnost hledání shod, ale i rozdílů mezi češtinou (L1), L2 a
ruštinou (L3) a konstatuje, že „porovnávací přístup by měl být jedním ze základních principů
vyučování druhému cizímu jazyku, i když se stupněm pokročilosti výuky a kvalitou osvojení
druhého cizího jazyka na SŠ se jeho úloha může měnit" (2001, s. 153).
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Výzkumy výše uvedených odborníků sice s tématem disertace úzce souvisejí, avšak nevěnují se
mu z hlediska českých žáků učících se francouzštinu (L3), kteří se jako L2 učili angličtinu. Pokud
je nám známo, je z hlediska české didaktiky cizích jazyků tato doména dosud až na výjimky
nezpracována.
Jednou z nich byla konference organizovaná Katedrou románských jazyků Filozofické fakulty
Západočeské univerzity v r. 2008 a sborník příspěvků z ní Le français - deuxième langue
étrangère - La didactique intégrée des langues étrangères. Výzkum realizovaný Marií Fenclovou
(ZČU, Plzeň) a Helenou Dleskovou (2008, s. 31- 40) si za cíl kladl zmapovat názory učitelů a
žáků francouzštiny týkající se vlivu zkušeností (lingvistických, kognitivních, komunikativních)
získaných při předchozím učení angličtiny na žáky učící se francouzsky. Jedná se vskutku o
velmi cennou prvotní sondu v uvedené oblasti v ČR. Cílem výzkumu autorek však nebylo
vypracování didaktických materiálů, jež by se daly při vyučování francouzštiny (L3) prakticky
využít.
K tématu předkládané disertace se vztahují i příspěvky Heleny Horové (ZČU, Plzeň) týkající se
učebních strategií francouzštiny (L3) „A la recherche des stratégies pour le français deuxième
langue étrangère" (2008, s. 12 - 18) a Romany Suché (ZČU, Plzeň) zaobírající se analýzou chyb
ve francouzštině způsobených vlivem angličtiny u vysokoškolských studentů ekonomie
„Influence de l´anglais sur le français des affaires - analyse des erreurs des étudiants en
économie" (2008, s. 19 - 30).

2 Teoretická stať
2.1 Cizojazyčné vyučování v ČR v kontextu SERRJ, RVP ZV a RVP G
Není pochyb o tom, že cizojazyčné vyučování na základních a středních školách v České
republice je v posledním desetiletí do velké míry ovlivněno jednak Společným evropským
referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), jednak Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání (RVP ZV) a Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia (RVP G).

2.1.1 SERRJ
SERRJ nejen delimituje komunikativní a všeobecné kompetence jazykové výuky, ale také
doporučuje, že jazykové vzdělávání by mělo mimo jiné směřovat k rozvoji vícejazyčné a
polykulturní kompetence, jež přispívá k rozvoji povědomí o fungování jazyka, komunikace i o
strategiích učení.
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Kromě toho jsou zde uvedeny možnosti tvorby kurikula, přičemž je upozorňováno na zásadu, že
„k poměřování a zvažování kurikul by se mělo přistupovat z hlediska jejich rolí ve všeobecném
jazykovém vzdělávání, v němž znalosti o jazyce (savoir) a jazykové dovednosti (savoir-faire)
spolu se schopností učit se (savoir-apprendre) hrají nejen specifickou roli v daném jazyce, ale
také roli, která je přenosná z jazyka na jazyk nebo je transverzální" (SERRJ, s. 171).
Dále je zde rovněž zdůrazněno, že „znalosti a dovednosti mohou být přenášeny zvláště mezi
´příbuznými jazyky´, i když ne jenom mezi nimi, jako určitý druh prolínání" (SERRJ, s. 171). V
praktické rovině by to pak znamenalo, že výuka francouzštiny (L3) nezačíná od úplného začátku,
ale v potaz se bude brát to, co se žáci naučili již při hodinách anglického jazyka (L2).
SERRJ také doporučuje, aby se při cizojazyčné výuce zohledňovalo, že jedinci, kteří se již naučili
jeden jazyk, vědí hodně o dalších jazycích, přičemž si to nemusejí nezbytně uvědomovat.
Nicméně učením se dalších jazyků se tyto poznatky dají zaktivizovat, a tak se může zvýšit jejich
uvědomění. Jako vhodné se pak tedy jeví v rámci cizojazyčné výuky vyčlenit prostor pro
explicitní vyjadřování, postupný rozvoj „uvědomělého učení". Pomocí obecného jazykového
vzdělávání mohou žáci získat metakognitivní kontrolu nad svými kompetencemi a strategiemi.
Závěrem je nutno konstatovat, že SERRJ uvádí pouze obecná doporučení v hrubých obrysech,
nikoli přesný návod, jak konkrétně postupovat, aby bylo dosaženo zmíněných cílů.

2.1.2 RVP ZV a RVP G
V systému kurikulárních dokumentů RVP ZV a RVP G závazným způsobem specifikují rámce
vzdělávání pro daný typ školy (očekávané výstupy, učivo aj.), což samozřejmě platí i pro
jazykové a cizojazyčné vzdělávání. RVP ZV a RVP G též slouží k přípravě konkrétních školních
vzdělávacích programů.
V RVP ZV a v RVP G jsou vzdělávací obory Cizí jazyk a Další cizí jazyk zařazeny do
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, přičemž požadavky na cizojazyčné vzdělávání
jsou zde specifikovány podle SERRJ. Na ZŠ má výuka směřovat v rámci oboru Cizí jazyk k
dosažení úrovně A2, v oboru Další cizí jazyk pak k úrovni A1; na gymnáziích se při vyučování
má dosáhnout úrovně B2 pro Cizí jazyk a B1 pro Další cizí jazyk. Cizí jazyk je povinně
vyučován od 3. do 9. třídy ZŠ, přičemž je žákům přednostně nabízena angličtina (RVP ZV, s.
106). Další cizí jazyk má základní škola žákům jako povinnost nabídnout nejpozději od 8. třídy
(RVP ZV, s. 104). Pokud si žák na ZŠ nezvolí jako Cizí jazyk angličtinu, musí si ji zvolit jako
Další cizí jazyk (RVP ZV, s. 106).
Následně je podrobněji věnována pozornost porovnání očekávaných výstupů a učiva v oblastech
Cizí jazyk a Další cizí jazyk pro 2. stupeň ZŠ, jež současně platí i pro nižší ročníky víceletých
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gymnázií s cílem upozornit na paralely, podobnosti a styčné body mezi L2 a L3 a na možnost
didaktického využití strategií učení a metalingvistických kompetencí, které mají žáci již mít
osvojené z doby, kdy se učili angličtinu (L2), při výuce francouzštiny (L3).
Pokud jde o receptivní řečové dovednosti, jsou v RVP ZV (s. 27) ve vzdělávacím oboru Cizí
jazyk pro 2. stupeň ZŠ očekávané výstupy delimitovány takto: žák čte nahlas plynule a foneticky
správně texty přiměřeného rozsahu; rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory; v textech vyhledá známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky; rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci; odvodí
pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu; používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku. Stejná část je pro obor Další
cizí jazyk vymezena v RVP ZV (s. 87) následovně: vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky
správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby; rozumí každodenním výrazům, zcela
základním frázím a jednoduchým větám; rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně
reaguje; rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu; v textu vyhledá potřebnou informaci a
odpověď na otázku; používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník.
Z výše uvedeného jsou patrné podobnosti v očekávaných výstupech v rámci receptivních
řečových dovedností pro angličtinu (L2) i francouzštinu (L3): práce se slovníkem, vyhledávání
informací v textu a odpovídání na otázky. Již při učení angličtiny (L2) je tedy u žáků rozvíjena
nejen schopnost pracovat s cizojazyčným textem, s čímž souvisí též osvojování, nácvik a rozvoj
strategií čtení (kupř. hledání odpovědí na otázky), ale dokonce i odvozování pravděpodobného
významu nových lexikálních jednotek díky kontextu, práce jak s dvojjazyčným, tak s
výkladovým slovníkem. Jedná se o kompetence a návyky, které žáci mohou při učení
francouzštiny (L3) velmi efektivně aplikovat a využívat, což jim učení bez pochyb usnadní.
Očekávané výstupy produktivních řečových dovedností dle RVP ZV (s. 27) pro obor Cizí jazyk
zahrnují: sestavení jednoduchého sdělení týkajícího se situací souvisejících se životem v rodině,
škole a probranými tematickými okruhy; písemné, gramaticky správné tvoření a obměňování
jednoduchých krátkých vět; stručná reprodukce obsahu přiměřeně obtížného textu, promluvy i
konverzace; vyžádání jednoduché informace. Analogicky RVP ZV (s. 87) naznačuje očekávané
výstupy produktivních řečových dovedností pro Další cizí jazyk takto: sdělení základních údajů o
sobě, své rodině a běžných každodenních situacích, vyplnění základních údajů do formulářů;
ústní i písemná reprodukce obsahu přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché
konverzace; napsání jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení za správného použití základních
gramatických struktur a vět.
Z informací z předcházejícího odstavce lze vyvodit, že když se žáci učí francouzštinu (L3) jsou
již do určité míry zvyklí z předchozího učení se angličtině (L2) na jisté typy cvičení a aktivit
(např. vyplňování formulářů, reprodukování textu), které se opět objevují, což učební/vyučovací
proces může facilitovat.
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Učivo v rámci předmětu Cizí jazyk má dle RVP ZV (s. 28) zahrnovat: jednoduchá sdělení –
pozdrav, představování, omluva, prosba, souhlas/nesouhlas, společenský program aj.; základní
vztahy – existenciální, prostorové, časové, kvalitativní, kvantitativní; tematické okruhy – domov,
rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče
o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky; slovní zásoba a tvoření
slov; gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov. Zatímco učivo předmětu
Další cizí jazyk má dle RVP ZV (s. 87) obsáhnout: základní pravidla komunikace v běžných
každodenních situacích – pozdrav, poděkování, představování; jednoduchá sdělení – adresa,
blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost; tematické okruhy – domov, rodina,
škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky,
důležité zeměpisné údaje; slovní zásoba a tvoření slov – synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu; základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov –
věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě.
Jsou zjevné podobnosti mezi učivem u L2 a L3 na 2. stupni ZŠ; paralely existují mezi tématy i
funkcemi. Na rovině jazykových prostředků jsou žáci seznamováni se slovotvornými postupy,
gramatickými partiemi a pravopisnými pravidly. I v těchto oblastech existuje velký potenciál: v
případě vhodně zvoleného didaktického postupu by se totiž dalo využít poznatků nabytých při
učení se angličtiny (L2) v procesu učení se francouzštiny (L3), např. slovosled, existence a
použití členu, stupňování adjektiv.
Na gymnáziích jsou dle RVP G (s. 16) ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk v rámci receptivních
řečových dovedností očekávány následující výstupy: žák porozumí hlavním bodům a
myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma; postihne jeho
hlavní a doplňující informace; rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý
styl, citové zabarvení, názory a stanoviska jednotlivých mluvčích; porozumí hlavním bodům a
myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální
téma; identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace; vyhledá a shromáždí
informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi;
odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby
slov a internacionalismů; využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a
média; čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce; postihne zápletku i sled událostí ve
filmu či hře. Ovšem Další cizí jazyk (RVP G, s. 19) na rovině receptivních řečových dovedností
zahrnuje tyto očekávané výstupy: žák srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý, méně
náročný autentický text se slovní zásobou na běžná témata; formuluje svůj názor ústně i písemně
na jednoduché, běžné téma srozumitelně; gramaticky správně a stručně logicky a jasně
strukturuje středně dlouhý písemný projev, formální i neformální text na běžné či známé téma;
sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché téma jako lineární sled myšlenek; jednoduše
a souvisle popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související; shrne a ústně i písemně sdělí
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běžné, obsahově jednoduché informace; využívá překladové slovníky při zpracování písemného
projevu na méně běžné téma.
Z výše uvedeného vyplývá, že při učení francouzštiny (L3) lze využívat skutečnosti, že žáci by
již měli z předchozího učení se angličtiny (L2) být schopni rozlišovat hlavní a doplňující
informace v cizojazyčném textu, identifikovat jeho strukturu, vyhledat a shromáždit informace z
textů a pracovat s nimi, což předpokládá znalost různých strategií čtení. Kromě těchto strategií by
u žáka měla být již rozvinuta schopnost odvozování významu neznámých lexikálních jednotek za
využití kontextu, internacionalismů, slovotvorných postupů. Žák má už též zkušenost s prací se
slovníkem, je tedy obeznámen s tím, jaké informace tam může najít (kupř. výslovnost,
příkladovou větu, slovní druh, nepravidelné množné číslo, tvary nepravidelných sloves), čehož
lze využívat při výuce francouzštiny (L3).
Očekávané výstupy sekce produktivní řečové dovednosti pro vzdělávací obor Cizí jazyk na
gymnáziích mají dle RVP G (s. 17) obsáhnout následující: žák formuluje svůj názor srozumitelně,
gramaticky správně, spontánně a plynule; volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími
náročnějšímu textu; přednese souvislý projev na zadané téma; sestaví souvislý text na širokou
škálu témat a vyjádří své stanovisko; podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi
související; logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových
stylů; s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější
informace; používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by
redukoval to, co chce sdělit; využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného
projevu na neznámé téma. Pokud však jde o Další cizí jazyk, očekávané výstupy v sekci
produktivní řečové dovednosti mají dle RVP G (s. 19) zahrnovat následující: žák srozumitelně
reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý, méně náročný autentický text se slovní zásobou na běžná
témata; formuluje svůj názor ústně i písemně na jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně; logicky a jasně strukturuje středně dlouhý písemný projev,
formální i neformální text na běžné či známé téma; sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek; jednoduše a souvisle popíše své okolí, své zájmy a
činnosti s nimi související; shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově jednoduché informace;
využívá překladové slovníky při zpracování písemného projevu na méně běžné téma.
Při porovnání očekávaných výstupů produktivních řečových dovedností u Cizího a Dalšího cizího
jazyka na gymnáziích je zřejmé, že již při učení se angličtiny (L2) si žáci osvojují strategie učení,
dovednosti a učební návyky, jež mohou efektivně využívat při učení se francouzštiny (L3). Jedná
se o reprodukci a sumarizaci textu, práci se slovníkem, strukturování písemného projevu různých
slohových stylů aj.
V neposlední řadě má učivo ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk dle RVP G (s. 17-18) zahrnovat na
rovině jazykových prostředků a funkcí následující: fonetika – zvuková výstavba slova, zvuková
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stránka věty, fonetická redukce, fonetické rysy; pravopis – pravidla u složitějších slov,
zákonitosti vyplývající z psané podoby jazyka pro frázování a intonaci, konvence používané k
prezentaci výslovnosti; gramatika – jmenné a verbální fráze, morfémy, prefixy, sufixy, další
vyjádření minulosti, přítomnosti a budoucnosti, rozvité věty vedlejší, složitá souvětí, odvozování,
transpozice, transformace, valence; lexikologie – ustálené kolokace, ustálená větná spojení,
přísloví, jednoduché idiomy, frázová slovesa, ustálené větné rámce, odborné výrazy a fráze na
známá témata. Na rovině komunikačních funkcí jazyka a typů textů se v první řadě jedná o: kratší
písemný projev – pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání, pozvání, odpověď, osobní dopis, úřední
dopis, žádost, inzerát, strukturovaný životopis; delší písemný projev – podrobný životopis,
vypravování, úvaha, esej, podrobný popis, odborný popis; čtený či slyšený text – jazykově
nekomplikované a logicky strukturované texty, texty informační, popisné, faktografické,
dokumentární, imaginativní i umělecké; samostatný ústní projev – popis, shrnutí, srovnání,
vyprávění, oznámení, prezentace, reprodukce textu; interakce – formální i neformální rozhovor,
diskuse, korespondence, strukturovaný pohovor, náhodné situace v osobním i profesním životě,
komunikace prostřednictvím telefonu a dalších médií; informace z médií – tisk, rozhlas, televize,
internet, film, audionahrávky, videonahrávky, veřejná hlášení, telefon.
Paralelně se podle RVP G (s. 20-21) má v rámci učiva vzdělávacího oboru Další cizí jazyk
probírat z jazykových prostředků a funkcí zejména: fonetika – distinktivní rysy, slovní přízvuk,
tónový průběh slova, struktura slabiky, rytmus, intonace, slabé a silné formy výslovnosti;
pravopis – interpunkce, pravidla u běžných slov, stažené tvary, běžně používané litografické
znaky, konvence používané ve slovníku k prezentaci výslovnosti; gramatika – jednoduché slovní
tvary, alternace samohlásek a modifikace souhlásek, nepravidelné a nulové tvary slovních druhů,
synonyma, antonyma, základní vyjádření přítomnosti, minulosti a budoucnosti, trpný rod
přítomný, slova složená a sousloví, rozvité věty vedlejší, souřadné souvětí, supletivnost, řízenost,
shoda; lexikologie – ustálená slovní spojení, přirovnání, složené předložky. Z hlediska
komunikativních funkcí jazyka a typů textů jde primárně o: kratší písemný projev – pozdrav,
vzkaz, přání, blahopřání, pozvání, odpověď, osobní dopis, jednoduchý formální dopis, žádost,
jednoduchý inzerát; delší písemný projev – stručný životopis, příběh, stručný popis; čtený či
slyšený text – jazykově nekomplikované a logicky strukturované texty, texty informační, popisné
i umělecké; samostatný ústní projev – popis, srovnání, vyprávění, krátké oznámení, jednoduše
formulovaná prezentace, reprodukce kratšího textu; interakce – formální i neformální rozhovor,
diskuse, korespondence, strukturovaný pohovor; informace z médií – tisk, rozhlas, televize,
internet, film, audionahrávky, videonahrávky, veřejná prohlášení, telefon.
Pokud jde o učivo, tak ze srovnání výše uvedeného vyplývá, že při učení francouzštiny (L3)
mohou žáci využívat tyto metalingvistické kompetence, strategie učení a učební návyky, jež si
osvojili již při učení angličtiny (L2): žáci byli seznámeni s fonetickým přepisem výslovnosti, se
způsobem zaznamenávání si výslovnosti nové slovní zásoby včetně přízvuku, se základními typy
fonetických cvičení (kupř. dril) pro nácvik jednotlivých fonémů, ale i přízvuku, vázání a intonace
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aj. V oblasti morfologie a syntaxe už byli žáci obeznámeni s učivem, kde existují paralely a
podobnosti mezi angličtinou a francouzštinou (např. vyjádření blízké budoucnosti: going to x
aller + infinitiv, podmínkové věty, souslednost časová, imperfektum zvykové x struktura used
to). Též již z hodin angličtiny (L2) znají jisté typy cvičení jako transformační, substituční,
doplňovací, oprava chyb, řazení slov do vět. V oblasti lexika mohou být upozorňováni na
podobnosti a paralely mezi slovní zásobou angličtiny a francouzštiny: slova přejatá,
internacionalismy, dále také tzv. faux amis, ale i vrais amis, podobnosti ve slovotvorných
postupech (např. záporná předpona u adjektiv happy - unhappy, heureux - malheureux) a tvoření
příslovcí pomocí přípony -ment x -ly. Kromě toho jsou již obeznámeni s problematikou
slovesných vazeb, kolokací, idiomů, ustálených spojení. Rovněž za sebou mají prvotní zkušenost
z vyučování angličtiny (L2) s psaním i čtením nejrůznějších druhů textů, jsou tedy vedeni k
rozlišování formálního, neutrálního a neformálního stylu (kupř. vzkaz, osobní dopis, úřední
dopis). Využít se dá též jejich zkušenosti s psaním a čtením specifických útvarů: žádost, inzerát,
životopis, vypravování, úvaha, esej, podrobný popis, odborný popis, kdy jsou již při hodinách
angličtiny (L2) seznamováni s jejich charakteristikami a vedeni k jejich logickému strukturovaní.
Další kompetence a strategie, jichž lze využít, zahrnují sumarizaci, srovnání, prezentaci a
reprodukci textu (žáci jsou už seznámeni se specifickými postupy). Navíc z učebnic angličtiny
(L2) již žáci znají různé typy cvičení související se čtením textů, což úzce souvisí s dovedností
vyhledávání informací v textu a s čtecími strategiemi, různé druhy cvičení na slovní zásobu
(doplňovací, mnohonásobný výběr atd.) a poslech (mnohonásobný výběr, odpovědi na otázky,
rozhodnout se, zda je tvrzení pravdivé, či nepravdivé, oprava chyb aj.).
Je zřejmé, že uvedené očekávané výstupy pro základní vzdělávání v cizích jazycích úzce souvisí
s utvářením a rozvojem klíčových kompetencí jako kompetence k učení a kompetence k řešení
problémů, kdy na konci základního vzdělávání žák kupř. vybírá a využívá pro efektivní učení
vhodné způsoby, metody a strategie; vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,
propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech; uvádí věci
do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí; samostatně
pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich
závěry pro využití v budoucnosti (RVP ZV, s. 14). Na rovině kompetencí k řešení problémů pak
na konci základního vzdělávání žák promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k
tomu vlastního úsudku a zkušeností, vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich
shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých
variant řešení, samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; ověřuje prakticky
správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových
problémových situací (RVP ZV, s. 15).
Paralelně zmíněné očekávané výstupy pro gymnázia v cizích jazycích jsou úzce spjaty s
utvářením a rozvojem klíčových kompetencí typu: kompetence k řešení problémů a kompetence
k učení, kdy žák efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a
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informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a
myšlení, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi (RVP G, s. 9). V oblasti
kompetence k řešení problémů žák rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části;
vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému
nebo ověřování hypotézy; uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané
vědomosti a dovednosti, využívá analytického myšlení; kriticky interpretuje získané poznatky a
zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené
závěry; je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých
stran (RVP G, s. 9).
Jeví se, že na úrovni jak základních škol, tak gymnázií kompetence k učení i řešení problémů
nejen souvisejí s cizojazyčným vyučováním, ale mají nesmírný význam právě pro problematiku
předkládané disertace, kdy jsou prozkoumávány možnosti využití metalingvistických kompetencí
a strategií učení a návyků získaných při učení se angličtiny (L2) při výuce francouzštiny (L3). Při
volbě vhodných didaktických postupů, kdy by žáci za pomoci učitele volili adekvátní metody a
strategie učení, by totiž bez pochyb bylo možné usnadnit jejich učení se gramatických partií a
oblastí slovní zásoby při hodinách francouzštiny (L3). V moderních učebnicích cizích jazyků
bývá gramatické učivo často založeno na indukci, kdy žáci sami „řeší problémovou situaci" a
snaží se z příkladů sami vyvozovat gramatická pravidla, což by v našem případě bylo umocněno,
protože by navíc žáci přenášeli poznatky z jednoho předmětu do druhého (tj. z angličtiny L2 do
francouzštiny L3) v oblastech, kde existují podobnosti a analogie v lexikálním a gramatickém
učivu. Je samozřejmé, že na gymnáziích žáci ovládají L2 na pokročilejší úrovni a mají více
poznatků, jsou zralejší a jistě mají bohatší repertoár strategií učení a učebních návyků i
metalingvistických kompetencí a rozvinutější analytické myšlení než na základní škole, což má
vliv na jejich možný transfer a didaktické využití na hodinách francouzštiny (L3).

2.2 Nejčastěji používané učebnice angličtiny a francouzštiny na 2. stupni ZŠ a
na gymnáziích v ČR
S cílem zjistit, jaké jsou v českých školách nejčastěji používané učebnice angličtiny a
francouzštiny, v květnu a červnu 2009 autor prozkoumával webové stránky základních škol a
gymnázií a oslovil 100 ZŠ (2. stupeň) a 100 gymnázií (včetně víceletých) rovnoměrně ze všech
krajů ČR. Pokud jde o angličtinu, zjištěny byly informace o učebnicích u 95 ZŠ (2. stupeň) a 90
gymnázií. Poněvadž francouzština se vyučuje jen na omezeném počtu škol, podařilo se získat
informace o učebnicích francouzštiny u 20 ZŠ a u 73 gymnázií.
K výuce angličtiny se v ČR na základních a středních školách využívá minimálně třiceti různých
učebnic, přičemž nejčastěji používanou řadou učebnic angličtiny na základních školách a v
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nižších ročnících víceletých gymnázií je Project (58%), ve vyšších ročnících víceletých gymnázií
a na čtyřletých gymnáziích pak New Headway (38%). Pro výuku francouzštiny je na školách v
ČR využíváno přinejmenším patnácti různých učebnic. Na základních školách a v nižších
ročnících víceletých gymnázií se nejvíce využívá řada učebnic En français (50%), zatímco ve
vyšších ročnících víceletých gymnázií a na čtyřletých gymnáziích učebnice Connexions (36%).
Jedná se o výukové materiály vycházející zejména z tzv. komunikativního přístupu. V dané řadě
existuje vždy několik úrovní, kupř. učebnice Headway čítá šest úrovní: od začátečníka až po
pokročilou úroveň. Všechny z uvedených učebnic jsou sice v souladu s požadavky a
doporučeními formulovanými v částech RVP ZV a RVP G, jež souvisejí s cizojazyčným
vyučováním, ovšem učebnice francouzštiny nejsou koncipovány specificky pro výuku
francouzštiny (L3), nejsou v nich využívány mezipředmětové vztahy (angličtina L2 francouzština L3), nezohledňují se v nich podobnosti a paralely mezi gramatikou a slovní
zásobou těchto jazyků. Zvláštní zřetel v nich není kladen ani na skutečnost, že žáci mají již jistou
prvotní zkušenost s učením cizího jazyka, že mají do určité míry osvojené jisté strategie učení a
učební návyky (práce s cizojazyčným slovníkem, zkušenost se čtením fonetické transkripce aj.).
Vzhledem ke skutečnosti, že v ČR je pro výuku anglického a francouzského jazyka používána na
2. stupni ZŠ a na gymnáziích pestrá paleta učebnic, jež se liší nejen slovní zásobou, ale i sledem
gramatického učiva, zdá se proto nemožné připravit přesný, univerzální recept na to, kdy a jak do
výuky francouzštiny (L3) začleňovat aktivity pro výuku gramatiky a slovní zásoby využívající
analogií a podobností mezi angličtinou (L2) a francouzštinou (L3) s cílem usnadnit učení
francouzštiny (L3). Vždy je nutno zohlednit učivo již probrané v angličtině (L2) a právě
probírané učivo ve francouzštině (L3) a následně pak lze v daném školním kontextu adekvátním
didaktickým způsobem využívat mezijazykových transferů.

3 Mezijazykový transfer a interference
Termínem mezijazykový transfer bývá obvykle označován jeden z velmi význačných faktorů,
jež působí jednak na učení cizího jazyka, jednak na jeho samotné užívání. Hendrich (1988, s. 43)
jej definuje jako „vliv mateřštiny na proces osvojování a užívání cizího jazyka". Rozlišuje mezi
mezijazykovým transferem pozitivním, kdy žákovy praktické a teoretické poznatky mateřštiny
mají kladný vliv na učení se a užívání dalšího jazyka, a negativním transferem, kdy naopak
mateřština žáka při cizojazyčném vyučování brzdí, pod jejím vlivem dochází k mylným
přenášením návyků do cizího jazyka.
Druhý z podtypů bývá také často označován jako interference a může vést k chybám, tzv.
interferémům (viz Veselý, 1986, s. 56), jež nejsou v souladu s jazykovou normou, v závažnějších
případech ztěžují komunikaci v cizím jazyce, event. mohou vést k nedorozuměním (kalk,
nadměrné používání určité struktury aj.). Navíc je zřejmé, že transfer a interference se mohou
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projevovat na všech jazykových rovinách: gramatické, lexikální, pravopisné i fonetické.
V ČR jsou však obvykle vyučovány na 2. stupni ZŠ a na gymnáziích minimálně dva cizí jazyky,
proto je nutno při cizojazyčné výuce zohledňovat komplexnost vzájemného působení jazyků: k
interferenci a transferu může docházet mezi mateřštinou žáků a prvním cizím jazykem (L1 
L2), mezi mateřštinou žáků a druhým cizím jazykem (L1  L3), ovšem i mezi prvním a druhým
cizím jazykem (L2  L3). K transferu i interferenci může docházet vždy v obou směrech.
Herdina a Jessner (2002, s. 28) na transfer nahlížejí jako na dynamický proces a tvrdí, že „[...]
jazykové systémy nemohou vedle sebe existovat bez toho, aniž by se navzájem ovlivňovaly.[...]
Dynamická koncepce předpokládá, že přítomnost jednoho nebo více jazykových systémů
ovlivňuje rozvoj nejen druhého jazyka, ale rozvoj celkového vícejazyčného systému" (překlad R.
V.). Meissner (2008, s. 244) soudí, že: „transfery, ke kterým došlo, mají za následek, že student
sám je architektem nového jazyka. Objevuje ho tím, že vytváří svou vlastní gramatiku z hypotéz.
Do ní se zaznamenávají pravidla shodná v jazycích transferu, tj. aktivních a cílovém" (překlad R.
V.).
Termínem sekundární mezijazykové vlivy označuje Hendrich (1988, s. 45-46) situace, kdy
znalost L2 může učení se L3 (event. L4, L5, ...) díky pozitivnímu transferu vědomostí a
dovedností usnadnit, nebo pod vlivem interference zkomplikovat.
Předmětem výzkumu celé řady odborníků zabývajících se v rámci cizojazyčného vyučování
vzájemným působením L2 a L3 jsou potenciální faktory, které podmiňují vliv L2 na L3, přičemž
bádání ve zmiňované oblasti stále pokračuje. Podle Cali (2006a, s. 121) výzkumy ukazují, že
pokud jsou si jazyky typologicky podobné a pokud žák ovládá L2 na dostatečně pokročilé úrovni,
může učení se L2 ovlivnit učení se L3 využitím pozitivních transferů. Hammarberg (2001) v
souvislosti s faktorem typologické podobnosti zmiňuje: „... vliv L2 je upřednostňován, pokud
L2 je typologicky blízký L3, zejména je-li L1 vzdálenější" (s. 22, překlad R. V.). Cenoz (2007, s.
8) tvrdí, že „mluvčí si vypůjčují více termínů z jazyka, který je typologicky bližší cílovému
jazyku" (překlad R. V.).
Vyvstává ovšem otázka, do jaké míry jsou žáci na 2. stupni ZŠ nebo na střední škole schopni
sami vnímat či uvědomit si typologickou podobnost mezi jazyky a do jaké míry je u nich
rozvinuto metalingvistické povědomí. Publikace některých autorů totiž uvádějí, že na transfer
může mít vliv i faktor nazvaný psychotypologie. Rothman a Cabrelli (2009, s. 26) jej definují
jako „žákovu percepci relativní podobnosti mezi jakýmikoli dvěma jazyky, která se může a
nemusí shodovat se skutečnou typologií, všeobecně uznávanou strukturní podobností mezi dvěma
jazyky" (překlad R. V.). Je pravděpodobné, že mezi žáky budou z hlediska subjektivního vnímání
(předpokladu) podobnosti angličtiny (L2) a francouzštiny (L3) individuální rozdíly, protože nelze
očekávat, že by žáci měli faktické znalosti o charakteristikách jednotlivých jazykových skupin
nebo o historickém vývoji francouzštiny a angličtiny. Bude proto bez pochyb velkou roli hrát,
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zda učitel druhého cizího jazyka na dané paralely a podobnosti mezi angličtinou (L2) a
francouzštinou (L3) v učivu bude z didaktického hlediska vhodným způsobem upozorňovat a
využívat jich při vyučování, čímž žákům může mimo jiné objasnit, jaká je skutečná, objektivní
typologická podobnost mezi angličtinou a francouzštinou.
S ohledem na typologii jazyků se v našem případě jeví, že objektivní vzdálenost češtiny (L1,
jazyk slovanský) je větší jak od angličtiny (L2, jazyk germánský), tak od francouzštiny (L3, jazyk
románský) než vzdálenost mezi angličtinou a francouzštinou. Je pravda, že angličtina a
francouzština jsou jazyky z odlišných jazykových skupin, ale z historických důvodů docházelo u
těchto dvou jazyků k jejich vzájemnému ovlivňování a obohacování.
Walter (2001, s. 13) tvrdí: „Angličtina se zvláštním způsobem podobá francouzštině, poněvadž
velké množství francouzských slov proniklo tak dobře do angličtiny, že dnes je díky nim
angličtina germánským jazykem nesoucím největší množství románských znaků" (překlad R. V.).
Baugh (2002) odhaduje, že během let 1150 - 1500 angličtina přejala přes 10 000 slov
z francouzštiny, přičemž 75% z nich se i dnes běžně používá (s. 220). Vachek (1991, s. 32-37)
konstatuje, že v tomto období se kromě slovní zásoby angličtiny pod vlivem normanštiny a
později francouzštiny měnila i gramatika angličtiny. Konkrétněji šlo o přejímání slov z oblasti
práva, náboženství, správy státu; v oblasti gramatiky se jednalo o vyjádření pádových vztahů
předložkovými konstrukcemi, slovosled aj. Manno (2004, s. 167) míní: „Odhaduje se, že
přibližně jedna třetina všech anglických slov je francouzského původu. Připočtou-li se latinismy z
různých období [...] a další románské vlivy, pak se lexémy negermánského původu v podstatě
rovnají více než polovině anglické slovní zásoby" (překlad R. V.). V neposlední řadě Walter
(1994, s. 385) dokumentuje vliv francouzštiny na angličtinu v systému minulých časů: „Je
například pozoruhodné, že angličtina si jako jediná ze všech germánských jazyků vytvořila
hotový arsenál prostředků k vyjádření imperfekta v kontrastu k minulému času prostému. Kromě
he worked ´il travailla´ existuje k vyjádření průběhu děje forma s pomocným slovesem (to) be + ing: he was working ´il travaillait, il était en train de travailler´. K vyjádření zvyklosti používá
angličtina dvě další formy: would + infinitiv (he would work ´il travaillait´) nebo used to +
infinitiv (he used to work 'il travaillait, il avait l´habitude de travailler´). Tato nezbytnost
vyjadřovat rozlišnost mezi imperfektem a prostým časem minulým byla bez pochyb vnuknuta
kontaktem s francouzštinou" (překlad R. V.).
Nicméně k přejímání slov dochází i z angličtiny do francouzštiny, čímž se dále zvyšuje počet
slov, která jsou společná oběma jazykům. Četná anglická slova se přejímají od 18. století,
zejména v oblasti dopravy, látek, jídla, nápojů, sportu i veřejného života. Ovšem od 2. poloviny
20. století je tento trend dominantní ve vědě, v oblasti technologií, v informatice i v médiích.
Vliv angličtiny na francouzštinu ve 20. století dokládá též existence tzv. franglais, tj.
francouzština obsahující anglicismy a amerikanismy, v níž je patrný značný vliv angličtiny na
syntaktické i lexikální rovině, viz např. Etiemble 1964.
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Pokud jde o slovní zásobu z hlediska interference a transferu, mohou nastat následující situace. V
první z nich jsou význam i psaná forma slova identické v angličtině i ve francouzštině, kupř.
château, internet. Dle Walter (2001, s. 121) existuje takových slov minimálně 3222.
Druhou možností je, že dané slovo má v obou jazycích velmi podobný tvar, nikoli však identický,
přičemž význam si v angličtině i francouzštině odpovídá, např. realise/réaliser, zdvojení písmena
dîner/dinner, appartement/apartment, přesmyknutí písmen novembre/november. Avšak je
evidentní, že rozdíly v pravopise mohou být zdrojem interference.
Třetí možností jsou výpůjčky, jež mají sice stejný nebo velmi podobný tvar v obou jazycích,
ovšem významově se nepřekrývají. Jedná se tedy o tzv. zrádná slova jako třeba: slip, passer un
examen/to pass an exam. Tento typ výpůjček je pak potenciálním zdrojem interference a může
vést k chybám.
Zvláštní kategorii pak tvoří výpůjčky, jež sice mají identický nebo velmi podobný tvar a jež jsou
ekvivalentními vyjádřeními v angličtině i francouzštině (tzv. bons amis), ale jen v některých
svých významech, zatímco v jiných svých významech si neodpovídají vůbec (faux amis), kupř.
café (ve francouzštině kavárna i nápoj, v angličtině pouze kavárna, nápoj je coffee).
Z hlediska výslovnosti je u všech výše uvedených kategorií výpůjček jasné, že se v naprosté
většině případů liší, což znamená, že jde o další oblast možné interference, kdy někteří žáci do
francouzštiny (L3) mohou přenášet anglickou výslovnost kupř. (slova končící na -ion, -tion,
cousin, excuse).
Na rovině gramatické může u studentů francouzštiny (L3) docházet k interferenci pod vlivem
angličtiny (L2) v oblastech jako: postavení adjektiva a substantiva, chybné vynechávání spojky
que (that), mylná domněnka, že použití imperfekta ve francouzštině vždy odpovídá minulému
času průběhovému v angličtině, chybné používání přivlastňovacích zájmen son, sa pod vlivem
anglických tvarů his, her.
Na druhou stranu je pak na rovině gramatické možné využít i kladného přenosu díky analogiím
mezi angličtinou a francouzštinou v oblastech jako: slovosled, existence členu, existenciální
vazba il y a - there is/there are, tvary přivlastňovacích zájmen samostatných a nesamostatných
my/mon, mine/le mien, trpný rod, stupňování přídavných jmen a příslovcí, blízká budoucnost
(aller + infinitiv/going to + infinitiv), vazba avoir à + infinitiv/have to + infinitiv; vyjádření
pádových vztahů předložkami; na pokročilejší úrovni např. podmínkové věty, souslednost
časová.
Lze tedy konstatovat, že mezi francouzštinou a angličtinou se dají najít paralely a charakteristiky,
které oba jazyky sdílejí: zejména na rovině morfologické, syntaktické a lexikální. Ovšem
současně existuje i několik rovin, na nichž by mohlo docházet k potenciální interferenci,
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jmenovitě ve výslovnosti, pravopise, slovní zásobě a gramatice.
K využití výše zmiňovaných paralel při výuce francouzštiny jako cizího jazyka u jedinců, kteří
ovládají angličtinu, Robert (2008, s. 1) upřesňuje: „Třebaže je ve skutečnosti angličtina řazena
mezi jazyky germánské, nabízí překvapující podobnosti s francouzštinou (velmi podobný
slovosled, klasickou latinizovanou gramatiku, téměř dvě třetiny anglické slovní zásoby
francouzského nebo latinského původu. Je rozumné si myslet, že znalost angličtiny může sloužit
jako základ osvojování si francouzštiny jako cizího jazyka" (překlad R. V.). Angličtinu tedy
Robert vnímá jako pomyslný odrazový můstek či podpůrný jazyk pro následné učení se
francouzštiny jako cizího jazyka, kdy lze využívat i strategií osvojených již při učení se
angličtiny, což je mimo jiné také v souladu s doporučením propagovaným Společným evropským
referenčním rámcem pro jazyky: „Člověk může využít své znalosti více jazyků k porozumění
psanému nebo dokonce mluvenému textu v tom jazyce, který dříve neznal, protože rozpozná
slova objevující se v novém podání, ale pocházející ze společné slovní zásoby internacionalismů"
(s. 4). Navíc podle Walter (2001, s. 289) existuje nejméně 292 internacionalismů, které mají v
angličtině i francouzštině nejen stejný pravopis, ale i význam. Kromě již zmíněných podobností
mezi slovní zásobou angličtiny a francouzštiny je nutno zdůraznit, že právě angličtina je v
posledních desetiletích zdrojem pestré škály neologismů, které jsou často přejímány ostatními
jazyky (např. internet, DVD, CD-ROM).
Dalším faktorem ovlivňujícím stupeň případného mezijazykového transferu a interference v
kontextu L2 a L3, jež je nutno vzít v potaz, je stupeň pokročilosti v L2. Žofková (2002, s. 153)
tvrdí: „Ukazuje se, že vliv prvního cizího jazyka je přímo závislý na stupni a úrovni jeho
osvojení. Čím lépe žáci ovládají první cizí jazyk, tím jeho vliv je silnější a slábne vliv
mateřštiny."
Nicméně je pravděpodobné, že mezijazykový transfer a interferenci pak rovněž ovlivňuje i stupeň
pokročilosti v druhém cizím jazyce, intenzita a frekvence, s jakou se L2 a L3 žáci učí. Navíc v
kontextu učení se L3 Tremblay (2006, s. 114) upřesňuje, že „vliv L1 má tendenci se snižovat,
když se zvyšuje pokročilost v L2" (překlad R. V.). Pokud však žák neovládá L2 minimálně na
prahové úrovni, nelze předpokládat, že by docházelo k vlivu L2 na L3.
V publikacích týkajících se didaktiky třetích jazyků (L3) se rovněž objevuje faktor nazvaný efekt
cizího jazyka (foreign language effect). Pod jeho vlivem se u studentů L3 projevuje tendence
spoléhat se na L2 nebo jazyky jiné než L1 jakožto na výchozí jazyk v situacích, kdy dochází k
mezijazykovému transferu a interferenci. Jinými slovy se zdá, že studenti se obvykle při učení L3
spoléhají na vliv nemateřského jazyka spíše než na vliv mateřštiny (viz např. Meisel, 1983, s. 1146, De Angelis a Selinker, 2001, s. 42-58, Ringbom, 2007, s. 79).
Jiní odborníci používají termínem faktor L2 (facteur L2), přičemž Bono (2007a, s. 2) jej definuje
v kontextu učení se L3 ve vztahu k L2 jako „...tendenci dávat přednost využití podobností s
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jazykem jiným než L1" (překlad R. V.). Rovněž je nutno zohlednit, že pokud jistý gramatický jev
(např. člen) v mateřštině neexistuje, ale existuje v L2 a v L3, tak velmi pravděpodobně žák
využije při učení se uvedené problematiky předchozích poznatků z L2, což současně úzce souvisí
s výše uvedeným faktorem typologické podobnosti. Proto se lze domnívat, že efekt cizího jazyka
(event. faktor L2) nabývá na důležitosti zejména v situacích, kdy jsou si L2 a L3 typologicky
bližší než L1 a L3, což je i případ předkládané disertace.
Hammarberg (2001, s. 23) zmiňuje existenci faktoru statut L2 (L2 status), který byl v jeho
dřívější publikaci (Williams a Hammarberg 1998, s. 295-333) nazýván „foreing talk mode" a
„foreign language mode" (modus cizího jazyka), a tvrdí: „Jeví se, že při používání L3 existuje
obecná tendence aktivovat již dříve osvojený cizí jazyk (L2) spíše než L1" (překlad R. V.).
Důvodem by mohla být skutečnost, že oba jazyky, L2 i L3 jsou žáky vnímány jako cizí, zatímco
mateřština má pro ně zcela jinou roli i postavení. Kromě toho L2 a L3 se na rozdíl od mateřštiny
žáci obvykle učí ve školním prostředí. Navíc Williams a Hammarberg (1998, s. 295-333)
zdůrazňují, že L1 se osvojuje za pomocí jiných mechanismů než L2 a pro osvojování L3 se
reaktivuje mechanismus, jímž se již dříve osvojil L2. Je též možno předpokládat, že si studenti
přejí potlačit L1, protože je mateřštinou, a ne jazykem cizím, a chtějí se v přístupu k L3 spíše
spoléhat na strategii, která jim již dříve pomohla naučit se L2.
V publikacích některých autorů je zmiňován rovněž faktor označovaný jako efekt naposledy
studovaného jazyka (last language effect). Ten lze charakterizovat jako jev, kdy se u studentů
L3 prokázalo, že obvykle největší vliv na učení se L3 má právě L2, a to i v případech, kdy v L1
existují prvky, na nichž by se dalo učení se L3 potenciálně postavit (viz např. Chlopek, 2008, s.
149).
Jak dokumentují výše uvedené faktory, mezi experty nepanuje vždy jednota při používání
terminologie, kupř. při porovnání definic faktoru efekt cizího jazyka a faktoru L2 lze shledat
jistou podobnost. V publikaci z r. 1998 Hammarberg a Williams používali pro označení téhož
dva termíny: „foreign talk mode" a „foreign language mode" (modus cizího jazyka), avšak v r.
2001 Hammarberg terminologii pozměnil a operuje s termínem „L2 status" pro označení téhož.
Navíc v kontextu, kdy se žák učí jen dva cizí jazyky (L2 a L3), spolu velmi úzce souvisejí efekt
naposledy studovaného jazyka, statut L2, faktor L2 i efekt cizího jazyka. Lze se dokonce i
domnívat, že se významově překrývají, alespoň u některých autorů, kupř. na rozdíl od
Hammarberga (2001), jež používá termín statut L2, operuje Bono (2007a, s. 1) s termínem statut
„cizích jazyků", jež spolu L2 a L3 sdílejí.
V souvislosti s učením třetích jazyků, Cenoz et al. (2001, s. 2-3) uvádějí rovněž následující
faktory, z nichž některé nebyly zatím zcela úplně prozkoumány: nedávnost (aktuálnost), kdy byl
L2 studován, kontext, učení se dalších cizích jazyků (L4, L5) a vliv L3 na L2 a na L1, věk, délka
formálního vzdělávání, frekvence používání cizího jazyka mimo školu a stupeň formálnosti. S
výše uvedeným specifickým kontextem, kde se komunikace odehrává, jsou pak úzce spjaty i
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faktory jako téma konverzace, účastníci dialogu a prostředí (viz Cenoz, 2001, s. 9).
V ČR se obvykle žáci začínají angličtinu učit od 3. třídy ZŠ, pokud však nezačínají již v 1. třídě
ZŠ nebo v mateřské školce, což bývá v předstihu před L3. Stupeň pokročilosti, jehož žák dosáhne
u L2, (jedná se vlastně o náskok před L3) mimo jiné závisí na tom, kdy se přistupuje k výuce L3.
Pokud je to 7. třída ZŠ, má žák minimálně čtyři roky náskok v L2 před L3, přičemž pokud by se
dítě začalo anglicky učit již v mateřské školce, může náskok před L3 činit až 8 či 9 let. Navíc L3
mívá tradičně nižší hodinovou dotaci, takže i když se žáci začnou učit L3, obvykle se z časového
hlediska více věnují L2. Z výše zmiňovaných důvodů budou ve srovnání s L3 žáci jistě v L2 na
pokročilejší úrovni.
Hufeisen (2004, s. 8-9) předkládá hypotézu faktorového modelu (factor model), který z
hlediska individuálních faktorů chronologicky popisuje etapy osvojování si L1, učení se L2,
učení se L3 a učení se dalších cizích jazyků (Lx). Tvrdí, že s učením se každého dalšího jazyka se
přidávají faktory, které se nevztahovaly k učení se předchozího jazyka. Dle Hufeisen (2004, s. 8)
model předpokládá, že „k největšímu kvalitativnímu skoku v systematicko-dynamickém učebním
procesu dochází mezi učením se prvního (L2) a druhého cizího jazyka (L3)" (překlad R. V.).
Z výše uvedeného je patrné, že se jedná o vskutku multifaktoriální, a tudíž i komplexní
problematiku, kde působí dosti velká skupina proměnných a kdy je navíc nutno zohlednit i
individuální rozdíly mezi žáky, jejich motivaci, verbální inteligenci, učební styly (kupř. volba
strategií učení), ale i styly výuky jednotlivých učitelů, typy učebnic (např. zda zohledňují
mezipředmětové vztahy, zda je učebnice koncipována pro výuku francouzštiny L3) atd. Výrazně
se mohou lišit i vzdělávací kontexty v jednotlivých zemích, proto nelze na každou situaci, kdy
jsou vyučovány L2 a L3, aplikovat uniformní didaktický postup.
Popisovaná oblast je stále předmětem výzkumu, není proto zcela probádáno, který z výše
zmiňovaných faktorů je důležitější a má silnější vliv než ostatní. Pokud je nám známo, tak se
většina odborníků prozatím k pořadí jejich důležitosti ve svých publikacích nevyjadřuje. Avšak
jednou z výjimek jsou Bardel a Falk; tvrdí, že „při osvojování si L3 je silnější faktor statut L2 než
typologický faktor" (2007, s. 480, překlad R. V.). Nicméně dílčí závěry týkající se pořadí
důležitosti jednotlivých faktorů, k nimž někteří experti ve svých výzkumech docházejí, bývají
vázány na velmi konkrétní vzdělávací kontexty, kdy jsou zkoumaní jedinci z určité věkové
skupiny, ovládají jistý L1, na určité úrovni specifický L2 a učí se konkrétní L3.
Dá se předpokládat, že mezi faktory ovlivňujícími mezijazykový transfer budou v konkrétním
učebním kontextu některé důležitější než jiné, že může docházet k jejich vzájemnému
ovlivňování, např. v dané zemi mají specifické L2 a L3 jistý statut, typ školy může podmiňovat
sled, v jakém se žák jazyky učí, ale též frekvenci výuky, která může u daného žáka mít vliv na
stupeň pokročilosti, L1, L2 a L3 (event. jen dva z těchto jazyků) si mohou být do určité míry
objektivně typologicky podobné, přičemž žákovo subjektivní vnímání typologické podobnosti
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může být odlišné. Současně je ovšem možné, že působí i efekt cizího jazyka, faktor L2, ale i efekt
naposledy studovaného jazyka, pokud jedinec ovládá více než dva cizí jazyky.
Na druhou stranu však není pochyb o tom, že v českém vzdělávacím kontextu z hlediska
jazykové příbuznosti k sobě mají blíže angličtina a francouzština (tedy L2 a L3) spíše než čeština
a angličtina (L1 a L2) nebo čeština a francouzština (L1 a L3). Roli tedy hraje i volba studovaného
jazyka a jistě i sled jazyků, jež se žáci učí. Vzhledem k uváděné typologické podobnosti mezi L2
a L3 je také možné, že se daný jazykový jev, např. předminulý čas, vyskytuje jen v L2 a L3, ale
ne v L1. V takových případech se pak nabízí možnost transferu z L2 do L3, ovšem může dojít i k
tomu, že se L1 stane zdrojem interference.
Rovněž se dá předpokládat, že žáci budou přistupovat ke studovanému cizímu jazyku s jistými
očekáváními a postoji, ovlivněni mohou být i prestiží daného cizího jazyka. Francouzština bývá v
ČR vnímána obvykle jako jazyk obtížný, jednak kvůli své výslovnosti (kupř. čtyři nosové
hlásky), jednak kvůli rozdílu mezi psanou a mluvenou formou jazyka (nevyslovuje se každé
napsané písmeno). Na druhou stranu angličtina bývá považována za jazyk velmi důležitý,
užitečný, všudypřítomný a jednodušší než francouzština. Tyto názory žáků mimo jiné potvrzují i
výsledky výzkumu realizovaného M. Fenclovou a H. Dleskovou (2008, s. 31-40). Systematické
upozorňování žáků na podobnosti a paralely mezi angličtinou a francouzštinou na rovině
lexikální a gramatické by však mohlo učení francouzštiny (L3) žákům usnadnit a také současně
částečně napomoci změnit všeobecně rozšířený názor, že francouzština je jazyk těžký, změnit
postoj žáků k francouzštině a motivovat je k učení se tohoto jazyka.
Třebaže se dají vypozorovat při učení se L2 a L3 jisté podobnosti mezi procesy, strategiemi a
faktory, které vstupují do hry, je učení se L3 odlišné jednak tím, že žáci za sebou již mají prvotní
zkušenost s učením se cizímu jazyku (L2), jednak již výše zmíněnou komplexností situace, kdy
do vzájemné interakce vstupují celkem tři jazyky, přičemž působení mezi jednotlivými jazyky
může být oboustranné (L1  L2), (L1  L3), (L2  L3). Nicméně díky didaktickým teoriím
souvisejícím s faktory efekt cizího jazyka, statut L2 a efekt naposledy studovaného jazyka lze
vyvodit, jak značný vliv na učení se L3 má právě předchozí se učení daného L2. Dalším
faktorem, který přispívá k tomu, že žáci mají tendenci aktivovat již dříve osvojený cizí jazyk (L2)
spíše než L1, je výše zmiňovaná typologická podobnost mezi angličtinou a francouzštinou. Je
velmi pravděpodobné, že působení těchto čtyř faktorů se navzájem umocňuje.
S cílem zefektivnit učení se francouzštiny (L3) se proto v kontextu výuky v ČR jeví jako velmi
užitečné plně využít pomocí vhodně zvolených metodických postupů kladného přenosu z
angličtiny (L2) a to na rovině lexikální, morfologické a syntaktické (poznatky žáků), ale i v
oblasti zkušeností, učebních strategií, technik, návyků a dovedností získaných při učení se L2.
Prostřednictvím vědomého upozorňování a explicitního porovnání interferenčních jevů může
učitel žákům pomoci předcházet interferenčním chybám na rovině pravopisné, lexikální,
30

gramatické i výslovnostní. V případě potřeby je možné do hodin francouzštiny (L3) zařazovat i
aktivity a cvičení zaměřené na odbourávání chyb (kupř. pravopisných či výslovnostních)
způsobených velmi pravděpodobně vlivem angličtiny (L2), k čemuž může být velmi nápomocná
analýza typických chyb žáků, pokud ji učitel provede.
Konfrontačního přístupu lze na hodinách francouzštiny (L3) využít jednak při prezentaci nového
učiva (zejména paralely v gramatice a slovní zásobě angličtiny a francouzštiny), přičemž je nutno
zohlednit i povahu učiva a typ jevu, jednak při jeho procvičování i opakování (kupř. odbourávání
chyb v pravopise, výslovnosti). Jednotlivé jazykové jevy může vyučující při výkladu explicitně
porovnat a žáky tak upozornit na shody nebo odlišnosti mezi francouzštinou (L3) a angličtinou
(L2), a to v případech, kdy lze využít transferu, nebo kdy existuje předpoklad, že by mohlo dojít
(event. kdy dochází) k interferenci. Využít lze juxtapozice nebo prohloubené konfrontace, kdy je
uveden ekvivalent a pravidlo či poučka. Konfrontace či juxtapozice by se měla do vyučovacího
procesu zařazovat jen u těch gramatických a lexikálních jevů, kdy je z didaktického hlediska
opodstatněná. Jde o snahu učení se francouzštině L3 facilitovat a tento proces zefektivnit a
urychlit.
V rozhovoru s Duvergerem zdůrazňuje Blanche-Benveniste význam komparativních a
kontrastivních přístupů při procesu učení se cizím jazykům. Tvrdí, že jejich důležitost spočívá v
tom, že pomáhají zapamatovat si učivo a že je snadnější si zapamatovat poznatky, které vznikly
porovnáním. „Pokud si žáci místo toho, aby se učivo učili zpaměti jen proto, aby se ho naučili
zpaměti, zvolí postup, kdy se využívá nějaké činnosti, aktivují si tak paměť" (Duverger, 2000, s.
96, překlad R. V.).
Pokud učitel ve výkladu na hodině francouzštiny (L3) využije prvků problémového vyučování s
cílem žáky vést k tomu, aby si oni sami všimli podobností či rozdílů v gramatických partiích či
slovní zásobě angličtiny (L2) a francouzštiny (L3) s ohledem jak na formu, tak na význam (např.
pozorování a porovnávání příkladů, komparativní analýza), aby se sami pokusili vytvářet
hypotézy o fungování francouzštiny (L3), formulovat kupř. gramatické pravidlo (učitel
samozřejmě může napomoci, napovědět a korigovat), tak je možné, že žáky zaktivizuje, motivuje
a rozvíjí jejich metalingvistické povědomí. Navíc je podle Žofkové (2001, s. 153) pro starší žáky
ve věku 15-16 let, kdy mnohdy bývají v počáteční fázi učení se L3, „typická snaha o
zobecňování, hledání obecných principů a zákonitostí."
Při četbě neznámého, nového textu je vhodné nejprve zaměřit žákovu pozornost na to, co již zná,
teprve až v druhé fázi na to, co nezná. Lze tedy např. začít tím, že žáci dostanou za úkol nejprve
podtrhnout lexikální jednotky, které znají: internacionalismy, slova, která poznávají díky
předchozí znalosti angličtiny (L2), event. díky mateřštině (L1). V další etapě se mohou pokoušet
uhodnout význam zbývajících nových slov díky kontextu.
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4 Didaktické využití strategií učení, dovedností, učebních návyků a technik
osvojených při učení angličtiny (L2) pro výuku francouzštiny (L3)
Kapitola 4 nastíní, jak je možné při výuce francouzštiny (L3) rekontextualizovat a využít
dovedností, zkušeností, návyků, strategií učení a technik, kterých žáci nabyli při učení angličtiny
(L2), což je může vést k větší samostatnosti při procesu učení. Svým způsobem se tedy rovněž
jedná o transfer, neboť Meissner (2001, 2008) zmiňuje existenci didaktického transferu
(transfert didactique), resp. transferu zkušeností s učením (transfert d´expériences
d´apprentissage), „mající původ v souhrnu zkušeností s učením jazyků, které má student ve svém
repertoáru.[...] Týká se sebeřízení studenta a zahrnuje současně strategie z oblasti chování i
kompetence spíše technického rázu (vybrat si slovník, který je vhodný, klást relevantní otázky,
atd" (2008, s. 244, překlad R. V.). Dále si dle Meissnera (2001) jedinec vytváří tzv. plurilingvní
didaktickou paměť (mémoire didactique plurilingue). Ta propojuje jevy z různých jazyků, jež se
student učil nebo jež se učí.
Problematika didaktického využití dovedností, učebních návyků, strategií učení a technik
osvojených při učení angličtiny (L2) pro výuku francouzštiny (L3) bude zpracována z hlediska
jednotlivých jazykových prostředků (gramatika, slovní zásoba, zvuková podoba jazyka) a
řečových dovedností (čtení, poslech, ústní a písemný projev). Tuto klasifikaci používá mimo jiné
i RVP G (2007) nebo Hendrich (1988). Současně je nutno zdůraznit, že se nejedná o
vyčerpávající přehled všech dovedností, zkušeností, návyků, strategií učení a technik, ale jen o ty,
jež se jeví jako nejběžnější a nejdůležitější v procesu učení cizího jazyka.
V naprosté většině případů se žáci v ČR učí L2 a následně pak i L3 ve školním prostředí. Jeví se
tedy jako logické, že jejich zkušenost s učením L2 musí být v jistých aspektech podobná s
učením L3, čehož se dá využít, aby se zefektivnilo učení francouzštiny (L3). Na rozdíl od
osvojování mateřštiny je cizojazyčná výuka řízena učitelem, obvykle se při ní pracuje s učebnicí.
Lze proto předpokládat, že když žáci přicházejí do hodin L3, mají již zkušenost s prací s
cizojazyčnou učebnicí. Dalšími podobnostmi jsou při učení se L2 a L3 kromě metod výuky
(diskusní, inscenační, brainstorming atp.) a forem výuky (skupinové práce, práce ve dvojicích
aj.), také jednotlivé fáze hodiny (kupř. prezentace nového učiva, jeho procvičení, opakování,
testování), její cíl (rozvoj jazykových a komunikativních kompetencí atd.), využívání pomůcek
jako překladový a event. výkladový slovník, ale i používání tzv. metajazyka neboli
metalingvistické terminologie, již tvoří slova a výrazy popisující jazyk (např. názvy slovních
druhů: verb/verbe, adjective/adjectif; plural/pluriel, future/futur), typy cvičení (doplňovací,
transformační, překladová, přiřazovací, drilová atp.), způsob testování a hodnocení, což by
rovněž mělo žákům učení francouzštiny (L3) facilitovat.
Dále lze předpokládat, že si při učení angličtiny (L2) žáci osvojili nejen jisté znalosti o jazyce
(savoir), ale i jazykové dovednosti (savoir-faire) a schopnost učit se (savoir-apprendre), čímž se
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může usnadnit a event. urychlit učení francouzštiny (L3), pokud se znalostí, jazykových
dovedností a schopnosti učit se z didaktického hlediska vhodným způsobem využije. Podobně
jako v oblasti mezijazykového transferu i zde je ovšem otázkou, do jaké míry budou paralely a
analogie žáci schopni vnímat a uvědomovat si sami. Lze téměř s jistotou předpokládat, že mezi
nimi budou v tomto ohledu rozdíly. Učitel však může žáky na podobnosti a na možnost transferu
vhodným způsobem upozorňovat nebo se snažit je dovést k tomu, aby v novém kontextu a v
nových situacích, což je v případě předkládané disertace učení se francouzštiny (L3), efektivním
způsobem aplikovali jazykové dovednosti, strategie, techniky a návyky osvojené při předchozích
hodinách angličtiny (L2). Samozřejmě je možné, že některé z nich si někteří žáci mohli osvojit i
při učení se jiných předmětů než je angličtina (L2).
V didaktice cizích jazyků a tedy také při cizojazyčném vyučování je pojem strategie učení jedním
z klíčových termínů. Strategie učení, jež jsou již řadu let předmětem výzkumu, Cyr (1998, s. 5)
definuje jako „soubor operací, kterých žák využívá, aby si osvojil, integroval a opětovně použil
cílový jazyk" (překlad R. V.). Třebaže ne všechny strategie učení jsou pozorovatelné a nemusejí
vždy probíhat na vědomé rovině, úzce souvisejí s kompetencí k učení (viz RVP ZV, RVP G). Tu
má žákům pomoci osvojovat a rozvíjet škola a tedy i učitel, aby dosáhli při učení větší
autonomie, což může být prospěšné nejen při učení se ve škole, ale i později v rámci
celoživotního vzdělávání. V případě předkládané disertace jde tedy o transfer strategií učení a
jejich následovné využití v procesu učení se francouzštiny (L3).
K tématu nutnosti a aktuálnosti osvojovat si učební strategie ve vzdělávacím prostoru v ČR
Kohoutek (2006, s. 99) uvádí: „Žáci by si měli již během základního vzdělávání osvojit potřebné
strategie učení, naučit se vybírat pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie a
nakonec plánovat a organizovat i řídit vlastní samostatné, v maximální míře autonomní
celoživotní učení a sebevzdělávání."
Pokud jde o klasifikaci strategií učení, nepanuje jednota: různí autoři totiž předkládají různá
dělení strategií učení (viz např. Oxford 1990, O´Malley a Chamot 1990). Pod vlivem dříve
publikovaných prací přichází Cyr (1998, s. 43-59) s následující klasifikací strategií učení:
metakognitivní, kognitivní a socio-afektivní. Autor Cyr (1998) i jiní experti (např. Oxford 1990)
nepoužívají termín „strategie" systematicky; někdy jej bez bližší specifikace či upřesnění
nahrazují termínem „technika", a to dokonce v rámci jednoho konkrétního textu či publikace.
Metakognitivní strategie se týkají reflexe procesu učení a zahrnují: anticipaci/plánování (např.
formulovat učební cíle, předvídat, jaké jazykové prvky budou nezbytné k vypracovaní učebního
úkolu či ke komunikačnímu aktu), pozornost (kupř. zaměřit pozornost na daný úkol, ignorovat to,
co by mohlo odvádět pozornost), sebeřízení (nést zodpovědnost za učební proces, aktivně
vyhledávat možnosti používat cizí jazyk, vyčlenit si čas na učení a na opakování v pravidelných
intervalech aj.), autoregulaci (např. ověřit své porozumění čtenému či slyšenému textu,
autokorekce), identifikaci problému (zjistit, v čem spočívá těžiště jazykového úkolu),
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sebehodnocení.
Strategie kognitivní, jež jsou založeny na interakci mezi učivem a žákem a na využití
specifických technik s cílem vyřešit problém či provést učební úkol, čítají: používání jazyka
(aktivně vyhledávat příležitosti, kdy lze mluvit cizím jazykem, přemýšlet v něm a mluvit v něm
na sebe aj.), memorování (použití obrázků, vytváření sémantických polí atd.), dělání poznámek
(zapisování nových výrazů), uskupování (uspořádání a třídění učiva, např. tematicky), opakování,
inference (např. využívání kontextu), dedukce (aplikace pravidla s cílem použít cizí jazyk nebo
mu porozumět), využívání referenčních materiálů (kupř. slovníků), překládání a porovnávání s
L1 nebo s jiným ovládaným cizím jazykem, parafrázování, vytváření vztahu mezi novým učivem
a dříve nabytými poznatky, shrnutí.
Socio-afektivní strategie jsou uplatňovány při interakci s ostatními (vrstevníci, rodilí mluvčí) a
patří mezi ně: kladení otázek požadujících objasnění či ověření, kooperace (s vrstevníky s cílem
splnit úkol nebo vyřešit učební problém atd.), ovládání emocí a snižování úzkosti (dodávat si
odvahy, nebát se udělat chybu aj.).
Kromě toho některé učebnice cizích jazyků obsahují v rámci jednotlivých lekcí oddíl, kdy se
pozornost věnuje systematickému rozvíjení učebních strategií žáků, kupř. Cutting Edge (jak se
učit novou slovní zásobu, jak si vést slovníček atd.), zatímco v jiných nikoli, např. Headway.
V současné době, pokud je nám známo, na trhu v ČR zatím nejsou k dispozici učebnice
francouzštiny (L3), kde by se věnovala pozornost transferu kompetencí, strategií, dovedností a
návyků z L2.
Nicméně skutečností zůstává, že i učitel L3 by měl žáky se strategiemi seznamovat, vysvětlit, jak
se používají, rozvíjet již existující strategie, ukázat, že může dojít k jejich transferu z L2 do L3, a
tak obohatit jejich repertoár. Jako prospěšné se jeví do výuky L3 zařazovat diskusi se žáky na
téma využívání strategií, jež v závislosti na stupni pokročilosti žáků může probíhat v L3 nebo v
L1, kupř. „Jak se učíte novou slovní zásobu?", „Jak se učíte francouzštinu před testem?", „Jak se
učíte maturitní témata z francouzštiny?". Tak se žáci mohou nejen podělit o své zkušenosti,
zhodnotit strategie a techniky učení cizího jazyka, ale navzájem se obohatit, seznámit se s
novými technikami a strategiemi učení a následně je vyzkoušet v praxi při učení francouzštiny
(L3).
U některých žáků může rovněž dojít k tomu, že si uvědomí, že danou strategii či techniku učení
používají a že dříve si toho nebyli vědomi. V neposlední řadě si žáci mohou vést deníčky (tzv.
learning diaries), kam si zaznamenávají, jak se francouzštinu (L3) učí, jaké metody a techniky se
jim osvědčily jako efektivní aj. Jak diskuse se žáky o strategiích učení, tak vedení deníčků by
žáky mohly vést k sebereflexi o svém vlastním učení francouzštiny (L3), o efektivitě jednotlivých
učebních strategií a technik a následně k větší samostatnosti při učení francouzštiny (L3) a event.
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i k lepším studijním výsledkům.
S transferem metakognitivních strategií učení úzce souvisí i transfer metalingvistických
kompetencí, jež Kervran (2005, s. 46) definuje jako „schopnosti pozorovat a porovnávat
jazykové jevy" (překlad R. V.). Nejčastěji je žáci používají, pokud dostanou úkol, kde mají
analyzovat a porovnávat ústní nebo písemné výpovědi v různých jazycích (srov. Kervran 2006).
Genelot (2001, s. 14) upřesňuje, že metalingvistická kompetence je schopností vyjádřit a používat
informace o cílovém jazyce z roviny fonetické, morfosyntaktické, lexikální nebo pragmatické.
Kupř. na rovině metafonologické může jít o schopnost identifikovat fonologické komponenty
lingvistických jednotek, na rovině metasyntaktické může být jedinec schopen vědomě uvažovat o
syntaktických aspektech jazyka a může mít pod kontrolou používání gramatických pravidel. U
většiny jedinců se metalingvistické kompetence začínají objevovat ve věku 6-7 let a postupně se
dále rozvíjejí (viz např. Soutif-Henriet 1997).
Následně je problematika možného transferu dovedností, zkušeností, návyků a technik
osvojených při učení angličtiny (L2) do výuky francouzštiny (L3) zpracována z hlediska
jednotlivých jazykových prostředků a řečových dovedností.

4.1 Jazykové prostředky
4.1.1 Gramatika
Je velmi pravděpodobné, že v hodinách angličtiny (L2) při prezentaci nového gramatického učiva
učitel žáky upozorňoval, že gramatická struktura má svou formu a že její použití se řídí jistými
pravidly. Žáci mohou mít zkušenosti s různým způsobem prezentace nového gramatického učiva
(např. induktivně, deduktivně, využitím metod na bázi tzv. řešení problému, kdy jsou sami vedeni
k formulování gramatického pravidla, resp. k doplnění gramatického pravidla). Žáci mohli
pracovat s gramatickými souhrnnými přehledy v učebnici, mohli pracovat s gramatickými
příručkami, mohli být vyzváni k tomu, aby si zapisovali gramatické poučky a tabulky
nepravidelných sloves do sešitu.
Dá se očekávat, že se žáci v hodinách angličtiny (L2) mohli setkat kromě gramatické
terminologie (metajazyk) s gramatickými cvičeními jako: překlad, dril, doplňovací cvičení,
otázky s vícenásobným výběrem, cvičení kombinační, transformační, substituční, expanzivní,
aktivity na opravu gramatických chyb, přiřazování otázek k odpovědím, uskupování slov do
správného pořadí nebo spojování částí vět s cílem vytvořit gramaticky správnou větu, event.
otázku, odpovídání na otázky, vytváření otázek na předem dané odpovědi, kvízy a gramatické
„hry", psaní vět k obrázkům (fotografiím) za využití určitého slovesného času či gramatické
struktury, převádění vět do množného čísla. Žáci mohou rovněž mít zkušenost s autokorektivními
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gramatickými cvičeními.

4.1.2 Slovní zásoba
Na hodinách anglického jazyka (L2) žákům musela být vysvětlována nová slovní zásoba. Mohou
tedy mít zkušenost s prezentací lexika za využití např. definice, popisu, ilustrace, kontextu,
synonym, antonym, překladu nebo uvedením příkladů. Při prezentaci a event. nácviku slovní
zásoby pak jistě byli upozorňováni na výslovnost, pravopis, gramatické fungování, event. i
kolokace, konotace či vhodnost užití lexikální jednotky v určitém kontextu.
Dá se očekávat, že žáci byli vyzváni k vedení slovníčků, kam si mohli zaznamenávat kromě
českého ekvivalentu též příkladovou větu, výslovnost, definici slova v angličtině (L2), synonyma
nebo antonyma, a že pracovali se slovníčkem v učebnici nebo vyhledávali lexikální jednotky ve
slovníku překladovém, event. výkladovém, což mimo jiné znamená, že se setkali i s fonetickou
transkripcí.
Při výuce angličtiny (L2) se žáci jistě setkali s cvičeními na slovní zásobu, kupř. překlad,
křížovky, doplňovací cvičení, přiřazování otázek k odpovědím, přiřazování synonym (antonym)
ke slovům, skládání vět spojováním jejich částí, otázky s vícenásobným výběrem, cvičení typu
„odd man out" (hledání slova, které se odlišuje od ostatních ve skupině), třídění slov do skupin či
kategorií (např. dle významu), vytváření diagramů a myšlenkových map či doplňování
lexikálních jednotek do nich. Mohli být upozorněni i na některé základní slovotvorné postupy v
angličtině (L2) (kupř. tvoření příslovcí, záporná předpona při tvoření adjektiv).

4.1.3 Zvuková podoba jazyka
Pokud jde o výslovnost, lze se domnívat, že žáci z hodin anglického jazyka (L2) již znají aktivity
jako: dril zaměřený na opakování slov, slovních spojení nebo vět se zřetelem na artikulaci
specifických fonémů, přízvuk, intonaci či vázání, diskriminační a identifikační cvičení, přepis
jednotlivých slov z fonetické transkripce do latinky, cvičení, kde se přeškrtávají písmena, která se
nevyslovují, hlasité čtení anebo jazykolamy. Kromě toho je jisté, že žáci mají zkušenost s
výslovností fonémů, jež neexistují v češtině (L1).
Na některých školách se možná žáci setkali i s mezinárodní fonetickou transkripcí, kupř. při práci
s výkladovým slovníkem. Učitelé angličtiny (L2) mohli při výuce žáky vědomě upozorňovat na
pravidla týkající se vztahu zvukové a psané podoby jazyka, na pravidla, jak se má hláska správně
vyslovit, v kterých případech se písmeno má vyslovovat, na rozdíly v intonaci a přízvuku mezi
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L1 a L2. Mohli též vést žáky k tomu, aby si hledali výslovnost neznámých slov ve slovníku a aby
si ji zapisovali do slovníčků.
Z výše uvedeného vyplývá, že u některých žáků mohlo být vytvořeno povědomí o specifických
fonologických rysech angličtiny (L2) nebo jeho základy, což by žákům pravděpodobně pomohlo
zaměřit pozornost na zmiňované aspekty výslovnosti při učení francouzštiny (L3).

4.2 Řečové dovednosti
4.2.1 Čtení
Žák může pro pochopení smyslu textu na hodinách francouzštiny (L3) využívat nejen znalosti
morfologie, syntaxe a slovní zásoby z hodin angličtiny (L2), resp. podobností a analogií mezi
gramatikou a slovní zásobou angličtiny (L2) a francouzštiny (L3), ale může být z hodin
angličtiny (L2) obeznámen s různými strategiemi a technikami čtení jako např. scanning
(technika rychlého čtení s cílem najít specifickou informaci), skimming (technika rychlého čtení,
kdy jde o to najít hlavní fakta či myšlenky), ale i čtení analytické (intenzívní) a syntetické
(extenzívní). Nápomocná je bezpochyby též znalost různých typů a žánrů textů a jejich
charakteristických znaků (kupř. struktura textu a jeho členění, formální a neformální jazyk), ale i
obeznámenost s fázemi práce s textem, což úzce souvisí s typy úkolů, které se k textu vztahují.
Ty se obvykle při výuce angličtiny (L2) dělí na tři kategorie: úkoly, na kterých se pracuje před
samotnou četbou (pre-reading), při čtení (while-reading) a po čtení (follow-up).
Pokud jde o první fázi, lze očekávat, že by žáci mohli z hodin angličtiny (L2) znát následující
typy úkolů a aktivit: anticipace, kdy se na základě titulku (a event. podtitulku) textu, uspořádání
textu, grafické úpravy či doprovodných fotografií a obrázků k textu žáci pokoušejí odhadnout, o
čem bude text pojednávat, přičemž se současně mohou aktivovat již známé poznatky související s
tématem, event. žáci mohou verbalizovat své vlastní asociace k tématu. Také mohou již znát
cvičení, jejichž cílem je žáky naučit novou slovní zásobu, jež se bude v textu vyskytovat a jež je
nezbytná pro jeho pochopení (pre-teaching). Může se konkrétně jednat o přiřazování slov k
definicím, žáci sami vyhledají ve slovníku význam několika klíčových slov, pokud jsou pro ně
neznámá, žáci mají na fotografiích doprovázejících text najít lexikální jednotky důležité pro
porozumění textu aj.
V průběhu čtení textu mohou být žáci navyklí z hodin angličtiny (L2) číst text potichu nebo
hlasitě, číst text potichu a současně poslouchat zvukový záznam textu, využívat výše uvedené
techniky čtení. Mohou již znát jisté druhy cvičení a aktivit spojené s prací s textem jako: otázky
ověřující globální porozumění, otázky zaměřené na porozumění detailům, doplňování informací
do tabulky, otázky s vícenásobným výběrem, opravování faktických chyb v tvrzeních týkajících
37

se textu, řazení obrázků nebo tvrzení do správného pořadí dle informací v textu, přiřazování
obrázků k jednotlivým odstavcům textu, řazení odstavců (event. vět) do správného pořadí tak,
aby vytvořily koherentní text, vypisování poznámek z textu, ale i anticipace (předvídat, jak bude
text pokračovat, jak skončí). Patří sem také cvičení, kdy se žáci snaží pomocí širšího kontextu
celého textu i bezprostředního kontextu dané věty odhadnout význam nové slovní zásoby, event.
mají k dispozici definice a v textu hledají nové lexikální jednotky, s čímž souvisí i vytváření
hypotéz o významu neznámé slovní zásoby.
Dále pak žáci již mohou znát aktivity z fáze hodiny, která následuje po samotném čtení, ale ještě
se k textu vztahuje, kupř. diskuse o textu, interpretace textu, vyjádření vlastního názoru k
problémům z textu, aktivity související s personalizací (např. Jak byste v takové situaci reagovali
vy? Porovnejte se situací v České republice.), nácvik podobného dialogu, vymýšlení
alternativního konce, ústní reprodukce textu, oprava faktických chyb ve shrnutí textu, sumarizace
textu, vyhledání klíčových slov v textu, psaní dopisu postavě z příběhu nebo autorovi textu,
dramatizace aj.

4.2.2 Písemný projev
Žáci již mohou z hodin anglického jazyka (L2) být obeznámeni s následujícími typy aktivit, které
souvisejí s písemným projevem: písemná doplňovací cvičení, diktát, psaní osnovy k textu, psaní
shrnutí, psaní poznámek při poslechu či při čtení textu, písemný překlad, paralelní psaní (parallel
writing), kdy je žákům poskytnuta modelová verze a mají za úkol napsat podobný text,
vyplňování formulářů, písemné odpovídání na otázky (kupř. k textu nebo k poslechu). Při
přípravě na samostatný písemný projev mohou žáci z hodin angličtiny (L2) již znát aktivity jako
brainstorming, myšlenkové mapy, psaní osnovy, zopakování relevantní slovní zásoby a
gramatických struktur, které bude v daném písemném úkolu nutno použít. V průběhu psaní se
pak může jednat zejména o používání slovníků a jiných příruček. Žákům budou pravděpodobně
známé též útvary (a také jejich typické charakteristiky) jako: popis, vyprávění, úvaha, email,
životopis.

4.2.3 Ústní projev
Žáci se při hodinách angličtiny (L2) už jistě setkali s následujícími formami ústního projevu a s
aktivitami, které jsou s ním spjaty: odpovídání na otázky, učení se mikrodialogů zpaměti a jejich
reprodukce, konverzace na každodenní téma, popis, vyprávění (event. vyprávění či reprodukce
příběhu za využití vizuálií nebo klíčových slov), simulace, hraní rolí, vyplňování informací do
dotazníků na základě ústní interakce s vrstevníky ve třídě, prezentace (referát), diskuse
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následující či předcházející čtení textu nebo poslechu atd.

4.2.4 Poslech
Je jisté, že z hodin angličtiny (L2) je žák obeznámen s poslechovými aktivitami zaměřenými na
různé žánry (interview, vyprávění, dialog aj.), s aktivitami a úkoly souvisejícími s poslechem, jež
se obvykle při výuce angličtiny (L2) dělí na tři fáze: úkoly, na kterých se pracuje před samotným
poslechem (pre-listening), v jeho průběhu (while-listening) a po něm (follow-up).
V rámci první fáze může jít o: anticipaci, kdy se na základě vizuálií (fotografie, obrázky) či
napsaného slova nebo tématu na tabuli žáci pokoušejí předvídat, o čem bude poslechová aktivita
pojednávat (žáci se tak na poslechovou aktivitu mentálně připravují pomocí aktivizace faktů, jež
o tématu znají), mohou verbalizovat i své vlastní asociace k tématu. Žáci též možná znají cvičení,
kde se seznamují s novou slovní zásobou, která je nezbytná pro pochopení poslechu (preteaching), kupř. přiřazování slov k definicím, žákům je předložen seznam slov, ve dvojici si mají
navzájem objasnit ta, která neznají a event. vyhledat ve slovníku jejich význam aj.
Při samotném poslechu může jít o aktivity jako: přiřazování osob k tvrzením, doplňování
informací do vět či do tabulek, zapisování poznámek, sumarizace, odpovídání na otázky,
opravování faktických chyb ve větách, otázky s vícenásobným výběrem, řazení obrázků do
správného pořadí, rozhodnutí, zda daná tvrzení jsou pravdivá, či nikoli (true/false), předvídání
(jak bude příběh, situace či dialog dále pokračovat, jak skončí).
Po poslechu mohou následovat: diskuse, vyjádření vlastního názoru k problémům zmíněným v
poslechové aktivitě, personalizace tématu (např. Jak byste se v takové situaci zachoval vy?
Porovnejte se situací ve vaší škole.), psaní emailu postavě z příběhu, dramatizace, vymýšlení
alternativního konce atd.
Pokud jde o typy, resp. techniky poslechu, je velmi pravděpodobné, že u žáků na hodinách
angličtiny (L2) již proběhl nácvik poslechu selektivního, kdy je cílem zaměřit se jen na části a
pasáže, které jsou relevantní pro splnění úkolu, a poslechu globálního, kdy se žáci snaží pochopit
celkový obsah sdělení na obecné rovině.
Některé z výše uvedených strategií učení, dovedností, zkušeností, učebních návyků a technik, jež
učení cizích jazyků napomáhají a usnadňují jej, si již velmi pravděpodobně žáci osvojili při učení
angličtiny (L2) nebo event. i jiných předmětů a dá se tedy předpokládat, že by se na této
skutečnosti dalo stavět a u žáků je při výuce francouzštiny (L3) reaktivovat a rekontextualizovat.
Samozřejmě nelze očekávat, že strategie učení budou u všech žáků rozvinuty a zautomatizovány
ve stejném rozsahu a na stejné úrovni, že je žáci budou vždy používat vědomě, event. že je budou
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všichni žáci schopni kombinovat a aplikovat adekvátně. Jejich volba a stupeň osvojení totiž
mohou být ovlivněny mimo jiné výukou na předchozím typu školy, výukou v jiných předmětech,
učebním stylem žáka, stylem výuky učitele, typem učebnice, motivací a věkem žáka i jeho IQ.
Navíc k tomu, aby bylo dosaženo určitého cíle či aby byl splněn jistý úkol, mohou různí žáci
využít odlišných strategií. Stupeň rozvoje dovedností, technik, učebních návyků, ovšem i
samotné zkušenosti s cizojazyčnou výukou se u jednotlivých žáků budou jistě také lišit v
závislosti na zmiňovaných faktorech.
I přesto může jistě transfer strategií učení, jazykových dovedností, učebních návyků, zkušeností i
technik, jež si žáci osvojili a jež získali při učení angličtiny (L2), do hodin francouzštiny (L3),
pokud k němu dojde, učení francouzštiny (L3) urychlit, zefektivnit, napomoci žákům učit se v
nových kontextech a situacích a vést je k větší autonomii při učení cizích jazyků.
Je pravděpodobné, že k výše popisovanému transferu některých strategií učení, jazykových
dovedností či učebních návyků a technik u některých žáků dochází samovolně a automaticky,
zatímco jiní žáci potřebují, aby jim učitel pomohl, vedl je, poradil jim či je upozornil. Jednou z
jeho rolí je totiž být facilitátorem a učení francouzštiny (L3) žákům usnadnit (srov. Vašutová
2007).

5 Chyba v hodinách francouzštiny (L3) z didaktického hlediska
Na chybu bývá v posledních desetiletích v rámci cizojazyčného vyučování nahlíženo jako na
přirozenou součást procesu, kdy se žák učí cizí jazyk. Je obvykle signálem, že se dané učivo musí
buď znovu vysvětlit a/nebo že nebylo dostatečně procvičeno a konsolidováno. V hodinách
francouzštiny (L3) může u žáků mimo jiné docházet k chybám způsobeným interferencí:
interlingvní neboli mezijazykovou (negativní vliv L1, L2), intralingvní neboli vnitrojazykovou
(negativní vliv L3: nedostatečná znalost gramatických pravidel L3, vytváření chybných analogií
aj.) a/nebo kombinovanou, a to jak na rovině morfosyntaktické, lexikální, pravopisné, ale i
výslovnostní. Chyby, které žáci v L3 dělají, se mimo jiné mohou lišit v závislosti na jejich L1 a
L2, stupni pokročilosti, ale též s ohledem na typ úkolu a skutečnost, zda jde o projev ústní či
písemný. Výše uvedené informace platí i v případě předkládané disertace, ale problematika zde
řešená souvisí především s chybami ve francouzštině (L3) způsobenými vlivem angličtiny (L2),
resp. způsobenými pravděpodobně vlivem angličtiny (L2).
Z didaktického hlediska by se učitel měl snažit mimo jiné při hodinách francouzštiny (L3)
pomoci žákům překonat interferenci z angličtiny (L2), a tak předcházet chybám (prevence chyb),
což znamená zaměřit se především na jevy, kde hrozí nebezpečí interference z angličtiny (L2) jak
z hlediska formy, tak významu, a věnovat jim pozornost již při prezentaci nového učiva, následně
též při jeho konsolidování, procvičování a opakování. Dále by učitel měl zjišťovat a registrovat
40

typické chyby žáků a následně jim je pomoci odstraňovat (likvidace chyb).
Na základě typických chyb žáků, jež se mohou lišit v jednotlivých školách i třídách mimo jiné v
závislosti na používané učebnici, může učitel připravit vhodné aktivity a cvičení, kde úkolem
žáků je chyby opravovat. Může ovšem být také zařazena explicitní analýza chyb, která proběhne
individuálně, skupinově nebo kolektivně. Pokud jde o odstraňování chyb ve výslovnosti
způsobené angličtinou (L2), je vhodné do výuky zařadit např. diskriminační cvičení či dril. V
případě obtížných jevů je však nutné častější opakování, ideálně prostřednictvím systematických
a různorodých cvičení a za využití nových kontextů a situací. Učitel by měl rovněž žáky
seznámit s autokorektivními cvičeními a s možností využívat elektronické zdroje dostupné k dané
učebnici na internetu (online opora), pokud existují.
Samozřejmě se musí při opravování chyb zohlednit cíl aktivity, tj. gramatická přesnost, nebo
plynulost projevu. Když je cílem plynulost projevu, není vhodné opravovat všechny chyby,
protože by to mohlo vést k demotivaci a strachu. Navíc přerušováním a opravováním v průběhu
volného ústního projevu či komunikativní aktivity narušuje nejen tok myšlenek žáků, ale i
plynulost komunikace. Než žákovu chybu učitel opraví, měl by mu dát možnost, aby ji mohl
opravit sám, nebo aby se ji pokusili opravit ostatní žáci. Výše zmiňované metodické postupy a
doporučení je samozřejmě vhodné aplikovat i při hodinách francouzštiny (L3) v případě
interlingvní interference způsobené angličtinou (L2).
Učitel by se měl také snažit žáky vést k samostatnosti a naučit je pracovat s jazykovými
příručkami či slovníky, kde mohou v případě potřeby kupř. zkontrolovat pravopis či ověřit
gramatické pravidlo. V posledních letech byly k opravování pravopisných a gramatických chyb
vyvinuty nejrůznější softwarové programy, aplikace a CD-ROMy, jako třeba automatická oprava
chyb nebo elektronické slovníky, jež se dají využívat především v písemném projevu v rámci
elektronické komunikace za využití počítačů, tabletů a mobilních telefonů.

6 Výzkumná část
Výzkumná část disertace představí jednak dotazníkové šetření realizované mezi učiteli
francouzštiny na gymnáziích v ČR, jednak experiment prováděný v hodinách francouzštiny (L3),
který se uskutečnil na dvou pražských gymnáziích. Budou zde rovněž uvedeny výsledky obou
výzkumných šetření a jejich interpretace.
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6.1 Dotazníkové šetření mezi učiteli francouzštiny (L3) na gymnáziích v ČR
6.1.1 Popis vzorku a kontext
V lednu a únoru 2012 jsme realizovali dotazníkové šetření u učitelů francouzštiny na čtyřletých a
víceletých gymnáziích v ČR. Hlavní výzkumnou otázkou bylo, zda v současné době na
uvedených typech škol učitelé francouzštiny (L3) při výuce využívají analogií mezi gramatickým
učivem a slovní zásobou angličtiny (L2) a francouzštiny (L3) a zda dle názoru učitelů žáci při
hodinách francouzštiny (L3) využívají metakognitivních strategií,
metalingvistických
kompetencí a učebních návyků, které si osvojili při učení angličtiny (L2). Zjišťováno bylo též,
zda žáci dělají v hodinách francouzštiny (L3) chyby pod vlivem angličtiny (L2). Úplné znění
dotazníku včetně průvodního dopisu, jak byl posílán jednotlivým pedagogům, je uvedeno v
příloze disertace, viz Příloha 1.
Použit byl dotazník nestandardizovaný, který čítal 5 otázek. Elektronickou poštou byl zaslán 450
vyučujícím francouzštiny, jejichž emailové adresy byly získány z webových stránek gymnázií
nalezených prostřednictvím internetového portálu www.firmy.cz, kde figuruje minimálně 390
českých gymnázií. Kontaktována byla všechna zde uvedená gymnázia, kde se učí francouzština.
Jedná se o gymnázia ze všech krajů ČR, přičemž zahrnuta jsou gymnázia státní, soukromá i
církevní.
Výzkumný vzorek tedy tvořilo 450 učitelů francouzštiny z českých gymnázií, kde se učí
francouzština a jež bylo možno kontaktovat elektronicky. Vzhledem k podmínkám výzkumu (za
účast ve výzkumu nedostali respondenti finanční odměnu, komunikace probíhala elektronickou
formou) jsme již dopředu počítali s nízkou návratností dotazníků, proto jsme se snažili do
dotazníkového šetření zahrnout co nejvíce respondentů. Současně však bylo snahou zajistit, aby
se získaly informace z gymnázií ze všech krajů ČR, což bylo důvodem, proč bylo nutno volit
elektronickou komunikaci s respondenty. S ohledem na časovou náročnost by totiž bylo bývalo
téměř nemožné navštívit všechny školy a zadávat dotazník osobně.
Znění otázek bylo před samotnou administrací dotazníku ověřeno v předvýzkumu, jehož se
zúčastnily dvě učitelky francouzštiny z různých pražských gymnázií. Všechny otázky kromě
otázky č. 4 se jim jevily jako jasné a srozumitelné. Otázka č. 4 byla na základě zpětné vazby
pedagožek z předvýzkumu upravena, protože obsahovala terminologii, která jim byla nejasná. Ve
zmiňované otázce byly proto do závorek navíc uvedeny konkrétní příklady.
Zpět bylo získáno 98 odpovědí, přičemž 3 respondenti odmítli dotazník vyplnit s odůvodněním,
že vyplňování anonymního dotazníku situaci, kdy jsou druhé jazyky na základních a středních
školách v ČR utlačovány, nezmění a že by bylo potřeba, aby nutné kroky podniklo ministerstvo
školství a aby byla změněna vzdělávací politika v ČR. Další 3 respondenti dotazník nevyplnili,
poněvadž učí nejazykové předměty ve francouzštině (tzv. CLIL) na bilingvních gymnáziích.
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Navíc je možné, že někteří z učitelů dotazník nevyplnili, protože sice jsou aprobovaní
francouzštináři, ale francouzštinu v současné době nevyučují. Dotazníky celkově vyplnilo 92
respondentů z celé České republiky, což znamená návratnost přibližně 20%.
Vzhledem k počtu respondentů a povaze některých otázek, kdy se zjišťují nejen fakta, ale i
příčiny (Proč? Proč ne?), nejsou získané údaje analyzovány kvantitativně, ale kvalitativně.

6.1.2 Výsledky
Otázka č. 1 byla uzavřená a zjišťovala, zda je francouzština na gymnáziu, kde pedagog působí,
vyučována jako L2, L3 či L4. 100% vyučujících odpovědělo, že na jejich škole je francouzština
vyučována jako L3, přičemž současně 12% uvedlo odpověď L4 a 10% odpověď L2. Pro
předkládanou disertaci jsou tedy získané odpovědi relevantní, protože všichni z respondentů
vyučují francouzštinu (L3).
Otázka č. 2 byla uzavřená a prozkoumávala, zda učitelé při výuce francouzštiny na gymnáziu
upozorňují žáky na paralely a podobnosti mezi gramatickým učivem a slovní zásobou
francouzštiny a angličtiny a proč. 87% pedagogů konstatovalo, že na paralely a podobnosti žáky
upozorňuje.
V podotázce byli učitelé požádáni, aby vysvětlili, proč tomu tak je, přičemž někteří učitelé uvedli
víc než jeden důvod. 44,5 % pedagogů uvedlo, že angličtinu žáci lépe znají, srovnání učiva je
tedy užitečné, neboť usnadňuje pochopení a porozumění učivu na hodinách francouzštiny. Navíc
4% učitelů dodávají, že komparace jazykového učiva je užitečné provádět v případech, kdy daný
jev neexistuje v češtině.
Z odpovědí tedy vyplývá, že značná část učitelů si je vědoma role angličtiny (L2) v procesu učení
se francouzštiny (L3) a že poznatků, jež si žáci osvojili při angličtině (L2), patřičným způsobem
při hodinách francouzštiny (L3) využívá. Někteří z pedagogů dokonce zohledňují i vzájemné
působení L1, L2 a L3, protože pokud oporou pro žáka při učení francouzštiny (L3) nemůže být
mateřština (L1), když se v ní specifický jazykový jev nevyskytuje, jsou schopni žákům učení
francouzštiny (L3) usnadnit pomocí paralel a podobností mezi francouzštinou (L3) a angličtinou
(L2).
Jako další důvod 28% učitelů uvedlo, že angličtinu mají žáci lépe zažitou, lépe ji ovládají, na
hodinách francouzštiny jim je tedy nové učivo (gramatika a slovní zásoba) vysvětlováno za
využití již dříve osvojených poznatků z hodin angličtiny a za využití analogií. Několik učitelů
ještě zdůraznilo, že angličtina je oporou a že jde o transfer.
15% pedagogů se domnívá, že komparace jazykového učiva (angličtina - francouzština) žákům
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pomáhá, aby si látku z hodin francouzštiny lépe zapamatovali.
5,5% učitelů uvedlo jako důvod předcházení chybám (výslovnost u slov, která jsou podobná
pravopisem; upozorňují i na odlišný pravopis u podobných slov ve francouzštině; upozorňují na
zrádná slova).
Další důvody, jež učitelé zmínili, jsou sice zastoupeny nižším počtem než 5%, ale svědčí jednak
o komplexnosti problematiky, jednak o tom, do jaké míry někteří učitelé uvažují o své výuce
francouzštiny (L3), jak hluboce jsou schopni ji reflektovat a do jaké míry se snaží žákům pomoci
při učení francouzštiny (L3).
4% pedagogů jako další důvod uvedlo stejný pravopis u velkého počtu slov, i když se jinak
vyslovují (např. anglicismy ve francouzštině). Pro 4% pedagogů je důvodem, aby si žáci
uvědomili rozdíly a shody ve slovní zásobě i gramatice. 4% učitelů shledávají jako důvod
motivační funkci. Jednotliví učitelé pak zmiňují i následující důvody, proč využívat srovnání:
žáci se francouzštinu učí rychleji; je možno dosáhnout lepších výsledků; žáci díky srovnání
uvažují v souvislostech; žákům to dodá sebedůvěru; žákům to pomáhá překonat strach a obavy,
že francouzština je těžký jazyk; u žáků se upevňuje obecné jazykové povědomí; žáci si vytvářejí
povědomí o systému obou jazyků; žáci lépe chápou mateřštinu.
Jak dokumentují získaná data, téměř 90% respondentů se při hodinách francouzštiny (L3)
pokouší těžit z poznatků, které si žáci osvojili při učení angličtiny (L2), upozorňují žáky na
paralely v gramatickém učivu i slovní zásobě, a tak se snaží napomoci, aby u žáků došlo k
transferu vědomostí z angličtiny (L2) do francouzštiny (L3) a následně k facilitaci učení
francouzštiny (L3).
Na druhou stranu 13% učitelů francouzštiny (L3) žáky na výše uvedené paralely a podobnosti
neupozorňuje. Na podotázku, proč tomu tak je, naprostá většina z nich totiž odpovídá, že neumějí
anglicky, přičemž někteří dodávají, že by se v důsledku neznalosti angličtiny neradi dopustili
omylu.
Tito učitelé tedy nemohou žákům učení francouzštiny (L3) usnadnit tím, že by je upozorňovali na
paralely a podobnosti mezi učivem angličtiny (L2) a francouzštiny (L3). Lze se však domnívat,
že pokud by tito učitelé anglicky uměli, využívali by při výuce francouzštiny (L3) poznatků,
které si žáci již dříve osvojili na hodinách angličtiny (L2). Vzhledem ke skutečnosti, že se
angličtinu (L2) nyní učí téměř všichni žáci v ČR, se dá předpokládat, že budoucí učitelé
francouzštiny již budou anglicky umět v podstatě všichni, i když angličtina nebude nutně jejich
druhou aprobací.
Je pozoruhodné, že tři učitelé, kteří anglicky neumějí, si povšimli, že žáci na paralely a
podobnosti v učivu mezi angličtinou (L2) a francouzštinou (L3) přicházejí sami a sami se na ně
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navzájem při hodinách francouzštiny (L3) upozorňují. Učitelé uvedli i konkrétní komentáře žáků
z hodin francouzštiny (L3), kupř. „To je jako v angličtině." Tato skutečnost současně svědčí o
tom, že při učení francouzštiny (L3) někteří z žáků sami porovnávají nové jazykové učivo s dříve
osvojeným učivem, v tomto případě s učivem z hodin angličtiny (L2).
Otázka č. 3 byla otevřená. Úzce souvisela s předcházejí otázkou a prohlubovala ji; zjišťovala, o
jaké konkrétní učivo se jednalo. Odpovídali na ni pouze ti respondenti, jejichž odpověď na otázku
č. 2 byla kladná.
Z celkového počtu pedagogů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetrení, 66,5% uvedlo, že se jedná
o slovní zásobu. (Z pedagogů, kteří na paralely a podobnosti žáky upozorňují, jde o víc než tři
čtvrtiny.) Respondenti uvádějí, že se jedná především o internacionalismy, přejatá slova
(výpůjčky), slova latinského a francouzského původu v angličtině, anglicismy a neologismy
anglického původu ve francouzštině, slova podobná v angličtině i francouzštině, (event. slova
mající podobný základ), tzv. bons amis, kdy je identický nebo velmi podobný význam i
pravopis, kupř. slova končící na -tion. (Někteří z pedagogů ovšem současně konstatují, že žáky
upozorňují na odlišnou výslovnost.) Konkrétně pak někteří vyučující specifikují, že jde o slovní
zásobu z oblasti jídla, sportu, ale i názvy měsíců.
Pokud jde o učiteli zmiňované internacionalismy, vyvstává otázka, zda je žáci znají skutečně díky
angličtině (L2), nebo zda je spíše znali již ze své mateřštiny (L1).
Z celkového počtu učitelů, kteří se dotazníkového šetrení zúčastnili, 86% respondentů zmiňuje,
že jde o gramatiku. (Znamená to, že z pedagogů, kteří na analogie v učivu žáky upozorňují, jde o
bezmála 100%.) Nejčastěji byly uváděny následující příklady: vazba „il y a", slovosled, slovesné
časy (předminulý čas, blízká budoucnost, imperfektum a minulý čas průběhový v angličtině),
vazba „être en train de" a průběhové časy v angličtině, pomocná slovesa (j´ai travaillé x I have
worked), existence členu, určenost substantiv, souslednost časová, podmínkové věty a zájmena
přivlastňovací samostatná (le mien x mine).
Z odpovědí učitelů, kteří na paralely a podobnosti v učivu upozorňují, vyplývá, že mají vcelku
široký přehled o jevech, kdy lze využít pozitivního transferu z angličtiny (L2) do francouzštiny
(L3) jak na rovině morfo-syntaktické, tak lexikální. (Týká se to ovšem jen těch pedagogů, kteří
umějí na dostatečně dobré úrovni anglicky.) Z dotazníku ovšem nevyplývá, do jaké míry a s
jakou frekvencí dochází k využívání paralel a analogií v učivu. Lze se domnívat, že situace se do
značné míry liší na jednotlivých školách, a to s ohledem na používané učebnice, učební styly
žáků, styl výuky učitele, stupeň znalosti angličtiny (ne všichni pedagogové jsou aprobovaní
angličtináři), časovou dotaci na výuku francouzštiny (L3) atd.
Nicméně by bez pochyb pedagogům práci usnadnilo, kdyby učebnice, které pro výuku
francouzštiny (L3) používají, již obsahovaly aktivity a cvičení, v nichž se zmiňovaného transferu
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využívá. To v učebnicích francouzštiny, které se v ČR používají pro výuku francouzštiny na ZŠ a
na SŠ, není zohledňováno, protože zde neexistují učebnice francouzštiny (L3), v nichž by na
paralely a podobnosti mezi učivem angličtiny (L2) a francouzštiny (L3) bylo upozorňováno.
Otázka č. 4 byla uzavřená a tázala se, zda žáci při hodinách francouzštiny jako dalšího jazyka
využívají učebních strategií, metalingvistických kompetencí a učebních návyků, které si již dříve
osvojili při učení angličtiny.
Na tuto otázku odpovědělo jen 88 respondentů. Šest respondentů neodpovědělo, přičemž uváděli
různé důvody, kupř.: „Jsem na mateřské dovolené." „Jsem začínající učitel." Je rovněž možné, že
někteří z učitelů otázku nepochopili.
Z celkového počtu dotázaných odpovědělo 70,5% učitelů kladně. 3,2% učitelů odpovědělo, že
někteří žáci ano a někteří ne, přičemž jeden respondent poznamenal, že velmi inteligentní žáci
ano, jiný respondent vysvětlil, že na to žáci nejsou upozorňováni. 3,2% respondentů tvrdilo, že
neví.
18,5% respondentů uvedlo, že jejich žáci učebních strategií, metalingvistických kompetencí a
učebních návyků osvojených při hodinách angličtiny nevyužívají. Navíc jeden respondent
poznamenal, že žáci si slovníčky nevedou ani na hodinách angličtiny a resumé neumějí napsat ani
z českého textu.
Jeví se jako logické, že k tomu, aby u žáků mohlo dojít k transferu zmiňovaných strategií,
kompetencí a učebních návyků do procesu učení se francouzštiny (L3), je nutno, aby si je žáci
osvojili skutečně již při učení angličtiny (L2). Pokud si je žáci na hodinách angličtiny (L2)
neosvojili, jejich transfer nemůže proběhnout, jak dosvědčuje výše uvedený příklad.
Je tedy nutno vzít v potaz, že do procesu učení cizího jazyka se promítá celá řada faktorů
(motivace, IQ, učební styl žáka, styl výuky učitele aj.), které mají vliv i na osvojování
dovedností, strategií učení a učebních návyků. Dá se předpokládat, že se kvalita výuky angličtiny
(L2) na různých školách a stupeň osvojení uvedených kompetencí, strategií i návyků z hodin
angličtiny (L2) u různých žáků může lišit, což pak má bez pochyb následně vliv i na to, zda k
transferu při výuce francouzštiny (L3) vůbec dojde a pokud ano, tak v jaké míře.
V podotázce bylo zjišťováno, o které příklady se jedná a zda se tak děje pod vlivem vedení
respondentů, či zda to žáci dělají spontánně.
33,5% respondentů neuvedlo vůbec žádný konkrétní příklad. Na druhou stranu 30,5% učitelů
zmínilo jako příklad vedení slovníčků, 28% uvedlo metalingvistické kompetence, 10% resumé,
7,5% učební strategie a 5,5% typy cvičení. 1% až 3% učitelů zmínilo následující příklady: psaní
esejí, vedení gramatiky, vedení sešitu, návyky v oblasti psaní a mluvení, prezentace, projekty,
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fonetická transkripce, autoevaluace, jazykové portfolio, nácvik intonace a přízvuku, vlastní
poznámky k učivu, psaní tabulek se slovesy, psaní kartiček se slovíčky a didaktické hry.
Jak vyplývá z prezentovaných výsledků, největší skupina učitelů nezmínila žádné konkrétní
dovednosti, strategie a návyky. Nespecifikovali ani blíže, zda se jedná jen o učební strategie,
metalingvistické kompetence, návyky, nebo o kombinaci těchto položek. U cca třetiny
respondentů tedy zůstává nejasné, do jaké míry dochází k transferu a v jaké konkrétní oblasti.
Výsledky též odhalují, že 10% dotázaných uvádí pouze jednu položku. Vyvstává otázka, do jaké
míry údaje získané jako odpovědi na otázku č. 4 skutečně vystihují realitu.
Pokud by popisovaná situace byla reálná, bylo by nutno zvážit, zda je skutečně dostatečným
způsobem využíván potenciál žáků a zda by bylo možné v hodinách francouzštiny (L3) využívat
více z dovedností, strategií učení a učebních návyků, které si žáci již dříve osvojili při učení
angličtiny (L2). Na významu by pak nabývala spolupráce mezi učiteli angličtiny (L2) a
francouzštiny (L3), jak ostatně naznačil jeden respondent ve své poznámce: „Není spolupráce
učitelů angličtiny a francouzštiny, nevím, jaké mají žáci návyky z hodin angličtiny."
Nicméně třebaže dotazník byl koncipován tak, aby svou délkou respondenty neodradil (čítal 5
otázek), je velmi pravděpodobné, že někteří z respondentů na otázku č. 4 neodpověděli nebo
odpověděli jen velmi stručně, protože na vyplnění dotazníku neměli dostatek času, event. že
oblast transferu kompetencí, strategií a návyků je pro ně nová a dříve o ní nepřemýšleli. Tuto
domněnku částečně podporuje fakt, že zhruba 50% všech emailů od respondentů začínalo
sdělením „Odpovídám velmi stručně.", přičemž někteří respondenti dokonce doplnili omluvné
vysvětlení, že nemají čas.
Jako další možné odůvodnění se nabízí možnost, že učitelé a jejich žáci dělají některé úkony při
hodinách automaticky a že učitelé neuvažují o tom, že se jedná o strategii učení,
metalingvistickou kompetenci, učební návyk nebo dokonce o jejich transfer. Např. je téměř jisté,
že v hodinách angličtiny (L2) i francouzštiny (L3) se žáci museli setkat s fonetickou transkripcí
nebo s podobnými typy cvičení v učebnicích, avšak tyto položky uvádí max. 5% učitelů.
Současně se lze domnívat, že kdyby ve výše uvedené podotázce učitelé měli možnost výběru, že
by na ni odpovědělo více respondentů. Na druhou stranu by se tím dotazník do značné míry
prodloužil, což by mohlo mít na respondenty negativní vliv, a následně by se mohlo stát, že by
bylo získáno zpět méně celkově vyplněných dotazníků, čímž by se snížila jejich návratnost.
Na podotázku, zda žáci při hodinách francouzštiny využívají metakognitivní strategie,
metalingvistické kompetence a návyky spontánně, nebo pod vedením pedagoga, odpovědělo
54,5% dotázaných. (Samozřejmě neodpovídali ti respondenti, kteří v odpovědi na otázku č. 4
uvedli, že k transferu nedochází, nebo že nevědí, zda probíhá.) Čtvrtina učitelů konstatuje, že se
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tak děje pod jejich vedením, 15% pedagogů uvádí, že se tak děje jak pod jejich vedením, tak že
jich žáci využívají spontánně a 14% respondentů tvrdí, že to žáci dělají spontánně.
Do odpovědí navíc několik respondentů připsalo, že starší žáci to dělají spontánně a že mladší je
nutno upozorňovat. Jiný respondent zmínil, že žáci z osmiletého gymnázia to dělají spontánně,
zatímco žáci ze čtyřletého gymnázia nikoli.
Je pochopitelné, že z hlediska učení cizích jazyků existují mezi žáky rozdíly. Logicky mezi
faktory, které ovlivňují proces učení L2, L3 či L4, patří i věk, IQ nebo typ školy (např. na
víceletém gymnáziu již pravděpodobně došlo k selekci žáků, může zde být větší hodinová dotace
výuky L3). Je pravděpodobné, že tyto faktory současně podmiňují, zda dojde, nebo nedojde k
transferu metalingvistických kompetencí, metakognitivních strategií a učebních návyků
osvojených při učení angličtiny (L2) v rámci následného učení francouzštiny (L3), v jaké míře a
v jaké kvalitě.
Jeví se tedy, že údaje získané z otázky č. 4 je nutno brát s rezervou. Problematika transferu
metakognitivních strategií, metalingvistických kompetencí a učebních návyků osvojených při
učení L2 v rámci následného učení L3 je natolik široká a multifaktoriální oblast, že by si do
budoucna zasloužila komplexnější a rozsáhlejší výzkum. Pokud je nám známo, je v našem
případě dotazník a data z něj získaná v ČR jednou z prvotních sond zaměřenou na zmiňovanou
oblast. V samotném dotazníku byla této doméně věnována sice jen jedna otázka, ale čítala ještě
další dvě podotázky.
Otázka č. 5 byla uzavřená a zjišťovala, zda žáci na hodinách francouzštiny dělají chyby
způsobené pravděpodobně vlivem angličtiny. 90% učitelů odpovědělo kladně, 5,5% záporně. 1%
respondentů uvádí, že to nemůže posoudit, protože neumí anglicky. 3,5% dotázaných na otázku
neodpovědělo.
Pokud jde o respondenty, kteří uvedli záporné odpovědi, bylo by zajímavé zjistit, zda umí
anglicky a pokud ano, jak dobře. Je totiž možné, že tito učitelé zmiňované chyby nevnímají jako
pravděpodobně způsobené vlivem angličtiny (L2), protože sami angličtinu neovládají vůbec,
nebo jen velmi málo, čímž ostatně jeden z respondentů odůvodňoval svou zápornou odpověď. V
takovém případě pak ovšem vyvstává otázka, zda může pedagog, který neumí anglicky nebo umí
anglicky jen málo, skutečně poznat či dokonce tvrdit, že žáci nedělají při hodinách francouzštiny
(L3) chyby pravděpodobně způsobené vlivem angličtiny (L2).
V podotázce byli respondenti žádáni, aby uvedli, kterých z nabídnutých oblastí se to týká, a aby
zmínili příklady nejčastějších chyb pro jednotlivé roviny. Podle získaných dat téměř tři čtvrtiny
(74,5%) respondentů tvrdí, že jejich žáci dělají ve francouzštině pravděpodobně pod vlivem
angličtiny chyby ve výslovnosti. Naprostá většina z nich se shoduje na skutečnosti, že jejich žáci
používají ve francouzštině pravidla, jimiž se řídí výslovnost angličtiny, zejména u slov, která jsou
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pro ně ve francouzštině neznámá, nebo u slov, jejichž grafická podoba je identická (tj. včetně
internacionalismů) či podobná v obou jazycích, chyby v přízvuku pod vlivem angličtiny, žáci
chybně používají dyšné k, p, t (s přídechem), ale i anglické /r/. Předložku „à" vyslovují jako
anglický člen neurčitý, slova začínající ve francouzštině na hlásku „j" jsou vyslovována jako /dʒ/,
žáci vyslovují hlásku „v" jako /w/, chybně vyslovují: předpony „in-", „im-"; slabiky „ca", „ge",
„gi"; koncovky „-tion", „-age". Dále žáci ve francouzštině chybně vyslovují koncové „-s" u
podstatných jmen v plurálu tam, kde by neměli; chybně vyslovují i následující lexikální jednotky:
excuse, musique, avenue, danger, science, silence, naturel. Jde tedy často o chyby v jednotlivých
fonémech, ale někdy jsou chybně vyslovována celá slova.
71,5% respondentů konstatuje, že jejich žáci na hodinách francouzštiny dělají chyby ve slovní
zásobě pravděpodobně pod vlivem angličtiny. Uvádějí, že jedním z problémů jsou příbuzná
slova, která mají v angličtině a francouzštině podobný nebo identický význam, ale liší se
pravopisem a/nebo výslovností. Dále je zmiňováno, že když žáci neznají dané francouzské slovo,
zkomolí nebo „pofrancouzští" anglické slovo a použijí jej. Jiní učitelé popisují, že žáci používají
anglická slova s francouzskou výslovností. Následuje několik příkladů, kdy žáci chybně používají
anglické lexikální jednotky místo francouzských: and x et, travel x travailler, holiday x vacances.
Téměř polovina respondentů (48%) odpověděla, že jejich žáci dělají ve francouzštině chyby v
pravopise pravděpodobně pod vlivem angličtiny. Je uváděno, že žáci používají ve francouzštině
anglický pravopis u slov, která jsou podobná nebo velmi podobná v obou jazycích, kupř.:
example x exemple, exam x examen, problem x problème, history x histoire, family x famille,
democracy x démocratie, energy x énergie, logic x logique, forest x forêt. Dalším problémem je
přesmyknutí písmen: letter x lettre, September x septembre, enterprise x entreprise aj. Kromě
toho žáci chybují v psaní velkých a malých písmen (např. pod vlivem angličtiny píší chybně u
názvů měsíců ve francouzštině velká písmena, píší osobní zájmeno „Je" s velkým písmenem, i
když je uprostřed věty x anglické „I"), zapomínají psát akcenty a chybují v psaní zdvojených
písmen (kupř. envelope x enveloppe).
34% dotázaných tvrdí, že jejich žáci pravděpodobně pod vlivem angličtiny dělají chyby ve
francouzské gramatice. Jmenovitě jde o chybné použití členů (žáci pod vlivem angličtiny
vynechávají člen u abstraktních podstatných jmen), slovesné časy, slovosled (postavení adjektiv
před podstatným jménem v případech, kdy by měla následovat - otázkou je však, zda jde
skutečně o vliv angličtiny L2, či spíše L1), záměna avoir a être (j´ai 16 ans x je suis 16 ans),
chybné použití přivlastňovacích zájmen, kdy žáci neshodují zájmeno podle rodu podstatného
jména (his wife x son femme), žáci neprovádí shodu adjektiva a substantiva v množném čísle
(nepíší plurálové -s u adjektiva), slovesné vazby, přivlastňování („Jean´s soeur" místo správného
„la soeur de Jean" pod vlivem anglického saského genitivu), vynechávání spojky „que" pod
vlivem vynechávání anglického „that", žáci nepoužívají vykání, k tvarům francouzských sloves
ve 3. osobě jednotného čísla žáci mylně přidávají koncovku „-s", nečasují slovesa vůbec nebo je
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časují nedostatečně.
Jak lze vyvodit ze získaných dat, 46,5% respondentů uvedlo, že jejich žáci dělají chyby
pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2) ve francouzštině (L3) na třech nebo dokonce na všech
čtyřech z nabízených rovin, tj. (gramatika, slovní zásoba, pravopis a výslovnost). Jde tedy jak o
písemný, tak o ústní projev.
Z výše uvedeného dotazníkového šetrení rovněž vyplývá, že na hodinách francouzštiny (L3) žáci
velmi pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2) chybují nejčastěji ve výslovnosti. (To uvádějí
téměř tři čtvrtiny respondentů.) Žáci přenášejí do francouzštiny anglickou výslovnost u slov,
která jsou svým pravopisem velmi podobná nebo stejná v obou jazycích a která se velmi
pravděpodobně nejprve naučili vyslovovat na hodinách angličtiny (L2). Další problematickou
oblastí jsou ve francouzštině (L3) slova pro ně neznámá, kdy velmi pravděpodobně aplikují
pravidla výslovnosti, jež znají z hodin angličtiny (L2). Druhou nejčastěji zastoupenou rovinou,
kdy žáci chybují, je dle více než 70% učitelů slovní zásoba. Problémovou oblastí jsou příbuzná
slova, která mají v angličtině (L2) a francouzštině (L3) podobný nebo identický význam, ale liší
se pravopisem a/nebo výslovností, ale i případy, kdy žáci neznají slovo ve francouzštině, protože
pak mají tendence použít přímo slovo anglické nebo „pofrancouzštit" slovo z angličtiny (L2).
Téměř 50% dotázaných konstatuje, že žáci chybují pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2) ve
francouzském pravopise, nejčastěji u slov, která mají v angličtině (L2) i francouzštině (L3)
podobný či velmi podobný tvar. Chybuje se ve zdvojených písmenech, v přesmyknutí písmen, v
psaní velkých a malých písmen aj. Přibližně třetina respondentů zmiňuje, že žáci dělají chyby
pod vlivem angličtiny (L2) ve francouzské gramatice. Jedná se tedy o případy, kdy žáci ve
francouzštině (L3) používají gramatická pravidla, která se již dříve naučili na hodinách angličtiny
(L2).
S ohledem na povahu výše uvedených chyb jako „pofrancouzšťování" nebo přejímání celých slov
z angličtiny (L2) se lze domnívat, že dochází k působení jednoho či několika z již dříve
zmiňovaných faktorů (viz kap. 3): efekt cizího jazyka, který způsobuje, že žáci učící se L3 mívají
tendenci spoléhat se spíše na L2 než na L1; statut L2, kdy žáci, kteří se učí L3, spíše aktivují L2
než L1, velmi pravděpodobně proto, že L2 a L3 jsou jazyky cizí a navíc jsou si typologicky
podobnější než L1 a L2 nebo L1 a L3; efekt naposledy studovaného jazyka, který dokumentuje,
že tradičně největší vliv na učení L3 má právě L2.
Je pravda, že v dotazníkovém šetrení již nebylo zjišťováno, kolik procent žáků ve třídě dělá výše
uvedené druhy chyb a s jako frekvencí, ani zda se u žáků různé pokročilosti četnost chyb liší.
Odpovědi na tyto otázky by jistě přinesly užitečné informace a v budoucnu by uvedená oblast
měla být hlouběji prozkoumána, ale zmiňované aspekty již do našeho dotazníkového šetrení
nebylo možno zahrnout, aby svou délkou dotazník respondenty neodradil od vyplňování.
Nicméně je logické, že žáci při učení francouzštiny (L3) nejsou ani stejně motivovaní, ani stejně
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talentovaní a že dosahují různých výsledků, což trefně dokumentuje i poznámka jednoho z
respondentů, kterou do dotazníku připsal: „Chyby pod vlivem angličtiny dělají hlavně slabší žáci,
kteří se neučí."
Současně nelze předpokládat, že by všichni žáci chybovali pod vlivem angličtiny (L2) stejně
často a ve stejných oblastech. Někteří žáci bez pochyb chybují více a častěji než jiní, ale výsledky
dotazníků svědčí o skutečnosti, že na hodinách francouzštiny (L3) v ČR u žáků k interferenci z
angličtiny (L2) dochází v oblasti gramatiky, slovní zásoby, pravopisu i výslovnosti. Jde o
specifický typ chyb, kterému je nutno věnovat pozornost. Úkolem učitelů je tedy nejen se snažit
takové chyby u žáků odbourat, ale i jim předcházet. Tato oblast bude dále prozkoumávána v kap.
6.2 jakožto součást experimentu.
O tom, že specifické postavení tzv. „třetích jazyků" a ovlivňování procesu učení francouzštiny
(L3) předchozím učením angličtiny (L2) někteří učitelé v ČR sami vnímají a zamýšlejí se nad
touto problematikou, svědčí do jisté míry i skutečnost, že zhruba 20% respondentů do odpovědi
poznamenalo, že je téma velice zajímá (zejména ti pedagogové, kteří mají aprobaci angličtina francouzština). Někteří učitelé chtěli být informováni o tom, kde budou výsledky publikovány, a
dokonce sami od sebe nabízeli další spolupráci.

6.1.3 Diskuse a závěry
Z výsledku dotazníkového šetrení vyplývá, že 87% učitelů francouzštiny (L3) žáky na podobnosti
mezi učivem francouzštiny (L3) a angličtiny (L2) na hodinách upozorňuje. V budoucích
výzkumech by stálo za to prozkoumat, zda je tento kontrastivní přístup aplikován systematicky a
s jakou frekvencí, zda si učitelé za tímto úcelem připravují své vlastní didaktické materiály a
pokud ano, jaké. 70% respondentů uvedlo, že na hodinách francouzštiny (L3) jejich žáci
využívají učebních strategií, metalingvistických kompetencí a učebních návyků osvojených na
hodinách angličtiny (L2).
90% respondentů tvrdilo, že jejich žáci na hodinách francouzštiny (L3) dělají pravděpodobně pod
vlivem angličtiny (L2) chyby. Pokud jde o typologii a „pestrost" chyb, které při učení
francouzštiny (L3) žáci pravděpodobně dělají pod vlivem angličtiny (L2), tak se v otázce č. 5
výše prezentovaného dotazníkového šetrení dospělo k podobným výsledkům, jež publikovaly M.
Fenclová a H. Dlesková (2008, s. 31-40). Další výzkum by se v budoucnosti mohl zaměřit např.
na četnost a typy těchto chyb v závislosti na stupni pokročilosti žáků.
Vzhledem ke skutečnosti, že 87% učitelů francouzštiny (L3) upozorňuje žáky na paralely mezi
učivem angličtiny a francouzštiny a že dle 90% respondentů žáci dělají na hodinách
francouzštiny (L3) chyby pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2), vyvstává nejen potřeba
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větší spolupráce mezi učiteli angličtiny (L2) a francouzštiny (L3), ale jeví se, že učitelům i žákům
by jistě výuku usnadnilo a zefektivnilo, kdyby existovala učebnice francouzštiny (L3)
zohledňující, že se ji žáci učí po angličtině (L2), kde by již na paralely v učivu bylo
upozorňováno a kde by také existovaly aktivity a cvičení zaměřené na předcházení a odbourávání
chyb, které žáci mohou dělat pod vlivem angličtiny (L2).
Našeho dotazníkového šetrení se neúčastnila všechna gymnázia v ČR, kde se učí francouzština
(L3), takže získané výsledky nejsou univerzálně platné. Nicméně získány byly dotazníky od 92
respondentů ze všech regionů České republiky. Lze se domnívat, že jde o vzorek reprezentativní
a že i na ostatních gymnáziích, kde se vyučuje francouzština (L3), by situace mohla být podobná,
tj. při výuce by mohlo být podobným způsobem využíváno analogií mezi gramatickým učivem a
slovní zásobou angličtiny (L2) a francouzštiny (L3), žáci budou pravděpodobně v podobném
rozsahu využívat metakognitivních strategií, metalingvistických kompetencí a učebních návyků,
které si osvojili při učení angličtiny (L2) a pravděpodobně budou dělat na hodinách
francouzštiny (L3) obdobné chyby pod vlivem angličtiny (L2).
Předkládané výsledky by mohly být rovněž užitečné pro didaktiky francouzštiny (event.
didaktiky jiných L3), studenty oboru učitelství - budoucí učitele francouzštiny a pro samotné
učitele francouzštiny (L3). Mohly by též být podnětem pro další výzkumy.
Závěrem této kapitoly je nutno upřesnit, že výsledky výše uvedeného dotazníkového šetrení byly
zohledněny při přípravě didaktických materiálů, které byly použity při experimentu, o němž je
detailněji pojednáno v následující kapitole.

6.2 Experiment
Jako stěžejní výzkumná metoda předkládané disertace byl vzhledem k povaze zkoumaného
vědeckého problému zvolen experiment, přičemž v rámci experimentálního postupu bylo ke
sběru údajů týkajících se subjektů rovněž použito dotazníku, a sice jednak před samotným
experimentem, jednak po jeho skončení.
Počet středních škol, kde se v současné době v ČR vyučuje francouzština není velký, což
dokumentuje mimo jiné i Vývojová ročenka Školství v ČR, publikovaná Ústavem pro informace
ve vzdělávání, jež uvádí, že ve školním roce 2010-2011 si francouzštinu na SŠ volilo 9 % žáků.
Je tedy logické, že se jeví jako dosti obtížné najít střední školu, kde by výuka francouzštiny (L3)
probíhala v rámci jednoho ročníku paralelně minimálně ve dvou skupinách o stejné velikosti, kde
jsou žáci na stejné úrovni, používají stejnou učebnici a jejich učitel je ochoten účastnit se
experimentu bez nároku na finanční odměnu.
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Z výše uvedených důvodu nebylo možno školy vybrat náhodně, jednalo se o záměrný výběr.
Experiment byl realizován na dvou gymnáziích v Praze, jmenovitě šlo o Karlínské gymnázium
(Praha 8, Pernerova 25) a Gymnázium Omská (Praha 10, Omská 1300), jež je fakultní školou
PedF UK v Praze. Autor disertace kontaktoval ředitele obou gymnázií a získal jejich svolení
experiment realizovat. S účastí v experimentu souhlasily rovněž vyučující francouzštiny (L3) v
experimentálních i kontrolních skupinách. (Celkově se jednalo o tři pedagožky.)
Účelem experimentu je zhodnotit vliv výuky francouzštiny (L3), kdy se při prezentaci nového
gramatického a lexikálního učiva využívá podobností a paralel s učivem, jež žáci již znají z hodin
angličtiny (L2), a kdy se využívá aktivit, jejichž cílem je ve francouzštině (L3) předcházet a
odbourávat chyby ve výslovnosti a v pravopise u příbuzných slov, jež jsou způsobeny velmi
pravděpodobně interferencí angličtiny (L2), na úroveň vědomostí žáků. Tento zmiňovaný vliv
experimentální výuky bude porovnán s vlivem tradiční výuky francouzštiny (L3), kdy se
nevyužívá vědomostí, jež si žáci osvojili na hodinách angličtiny (L2), a kdy se nevyužívá aktivit,
které by předcházely a odbourávaly chyby ve výslovnosti a v pravopisu příbuzných slov, které
jsou způsobeny velmi pravděpodobně interferencí angličtiny (L2), na úroveň vědomostí žáků.
Nezávisle proměnnou je tedy metoda vyučování francouzštiny (L3), kdy se při prezentaci
nového gramatického a lexikálního učiva využívá analogií mezi francouzštinou (L3) a
angličtinou (L2) a kdy se využívají aktivity, které mají žákům při hodinách francouzštiny (L3)
pomoci předcházet a odbourávat chyby způsobené velmi pravděpodobně vlivem angličtiny (L2)
ve výslovnosti a pravopisu příbuzných slov. Závisle proměnnou je pak úroveň vědomostí žáků,
tj. stupeň a kvalita osvojení poznatků, což lze operačně definovat jako skóre žáků v posttestu.
Následuje formulace hypotézy č. 1: Pokud jsou při vyučování francouzštiny (L3) žáci
upozorňováni na analogie v gramatickém učivu angličtiny (L2) a francouzštiny (L3), čímž se
využívá poznatků, které se naučili na hodinách angličtiny (L2), budou dosahovat v tomto smyslu
lepších výsledků než žáci, kteří se učí francouzštinu (L3) tradičním způsobem a na zmiňované
analogie mezi angličtinou (L2) a francouzštinou (L3) nejsou upozorňováni.
Hypotézy č. 2 a č. 3 se týkají slovní zásoby francouzštiny z hlediska výslovnosti a pravopisu.
Hypotéza č. 2 je formulována takto: Pokud jsou při vyučování francouzštiny (L3) žáci
upozorňováni na rozdílnou výslovnost u příbuzných slov, která sice mají podobný nebo identický
význam v angličtině (L2) i francouzštině (L3), ale částečně se liší pravopisem a/nebo výslovností,
budou v nich chybovat méně než žáci, kteří na zmiňované rozdíly nejsou upozorňováni.
Hypotéza č. 3 je formulována následovně: Pokud jsou při vyučování francouzštiny (L3) žáci
upozorňováni na rozdílný pravopis u příbuzných slov, která sice mají podobný nebo identický
význam v angličtině (L2) i francouzštině (L3), ale částečně se liší pravopisem a/nebo výslovností,
budou v nich chybovat méně než žáci, kteří na zmiňované rozdíly nejsou upozorňováni.
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6.2.1 Experimentální plán
Vzhledem k povaze a cíli experimentu byl zvolen experimentální plán s použitím posttestu.
Využívat pretestu se v daném případě jevilo jako neefektivní: učivo, jež bylo v rámci
experimentu žákům vysvětlováno, pro ně bylo nové a neznámé, proto nebyl důvod ho testovat v
rámci pretestu.
Na Gymnáziu Omská se experimentu zúčastnila jedna kontrolní a jedna experimentální skupina,
na Karlínském gymnáziu dvě skupiny experimentální a dvě skupiny kontrolní. V
experimentálních skupinách se uskutečnilo experimentální působení, tj. žáci byli při hodinách
francouzštiny (L3) upozorňováni na paralely v gramatickém a lexikálním učivu francouzštiny
(L3) a angličtiny (L2). Rovněž byli u příbuzných slov, která sice mají podobný či identický
význam v angličtině (L2) i francouzštině (L3), ale hrozí u nich interference angličtiny (L2),
upozorňováni na rozdílnou výslovnost a/nebo pravopis v těchto jazycích. Za tímto účelem se
bude využívat didaktických materiálů (pracovních listů), které jsme pro daný experiment
připravili, viz kap. 6.2.3 a příloha 3. Ve skupinách kontrolních probíhala výuka tradičním
způsobem, tj. bez upozorňování na podobnosti v gramatickém a lexikálním učivu francouzštiny
(L3) a angličtiny (L2) a na rozdíly ve výslovnosti a pravopise ve francouzštině (L3) a v angličtině
(L2) u příbuzných slov, která mají v angličtině (L2) a francouzštině (L3) podobný nebo identický
význam, a kde tudíž hrozila interference angličtiny (L2). Do jednoho týdne po skončení
experimentálního působení se zjišťovala úroveň vědomostí žáků v experimentálních i kontrolních
skupinách didaktickým testem, který byl nestandardizovaný. Byly porovnány a interpretovány
výsledky testů kontrolních a experimentálních skupin.

6.2.2 Popis vzorku a kontext
6.2.2.1 Gymnázium Omská
Experiment byl realizován v průběhu září a října 2012 v třídě 7.B osmiletého gymnázia, kdy v
daném školním roce výuka francouzštiny (L3) probíhala v této třídě tak, že žáci byli děleni na
dvě skupiny, přičemž každá čítala 14 žáků. Hlavním používaným učebním materiálem byla v
obou skupinách stejná učebnice Forum 2 (autor Angels Campa et al.) a probíráno bylo v rámci
experimentu v obou skupinách stejné učivo, jmenovitě UNITÉ 6: texty na s. 103, 104, 107, 114 a
115; přímá a nepřímá řeč a souslednost časová (texty viz Příloha 4). Žáci mají tři vyučovací
hodiny francouzštiny (L3) týdně. Výuka angličtiny (L2) probíhá čtyři vyučovací hodiny týdně,
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přičemž žáci jsou rovněž děleni do dvou skupin. V obou skupinách je stejná učitelka
francouzštiny (Češka s cca třicetiletou pedagogickou praxí), která tvrdila, že neumí dostatečně
anglicky. Výuku francouzštiny (L3), kdy se využívalo paralel a podobností mezi angličtinou (L2)
a francouzštinou (L3) na rovině gramatické a lexikální a kdy byli žáci upozorňováni na rozdíly ve
výslovnosti a v pravopise ve francouzštině (L3) a v angličtině (L2) u příbuzných slov, která mají
v těchto jazycích podobný nebo identický význam, proto v experimentální skupině po dobu trvání
experimentu realizoval autor předkládané disertace. Autor odučil z vyučovací hodiny pouze tu
část, která se týkala transferu a interference (angličtina L2 - francouzština L3). Zbytek hodiny,
který již bezprostředně nesouvisel s experimentem, odučila obvyklým způsobem učitelka
francouzštiny (L3) z gymnázia.
S cílem o zkoumaném vzorku žáků získat informace o jejich mateřštině, studovaných jazycích,
postoji k francouzštině a o tom, v jakých oblastech žáci dle svého názoru využívají transferu
vědomostí, učebních návyků, strategií a dovedností osvojených při učení angličtiny (L2) v
hodinách francouzštiny (L3), byla před samotným zahájením experimentu dotazníkovým
šetrením o žácích zjištěna níže uvedená fakta. Použit byl dotazník nestandardizovaný, který čítal
pět otázek: dvě otázky otevřené, jednu polouzavřenou a dvě uzavřené otázky. Jeho úplné znění je
včetně průvodního dopisu uvedeno v příloze disertace, viz Příloha 2. Žáci byli informováni, že
dotazník je anonymní a že jeho výsledky v žádném případě neovlivní jejich prospěch z předmětu
francouzština.
První otázka byla otevřená a zjišťovala, jaký jazyk je mateřštinou žáků. V experimentální i v
kontrolní skupině se vyskytl jeden žák, jehož mateřštinou není čeština. Tito jednotlivci byli z
experimentu vyloučeni. Jak kontrolní, tak experimentální skupina čítaly každá třináct žáků.
Druhá otázka byla otevřená a tázala se, jaké cizí jazyky žáci umějí, jak dlouho se je učí nebo
učili. Všichni žáci ovládají minimálně dva cizí jazyky, přičemž francouzštinu se naprostá většina
žáků z obou skupin učila šest let (jeden žák z experimentální skupiny a dva žáci z kontrolní
skupiny uvádějí sedm let). Nicméně všichni žáci se učí angličtinu déle než francouzštinu a
současně platí, že se všichni jako první cizí jazyk začali učit angličtinu.
V experimentální skupině se deset let anglicky (L2) učilo šest žáků, v kontrolní skupině pět žáků.
Anglicky (L2) se v obou skupinách devět let učilo pět žáků, anglicky (L2) se osm let v
experimentální skupině učili dva žáci a v kontrolní skupině tři žáci. Z hlediska délky studia
angličtiny (L2) jsou na tom žáci v obou skupinách velmi podobně: existují zde sice drobné
rozdíly v délce studia angličtiny (L2), ale jsou v obou skupinách zastoupeny rovnoměrně. Lze se
domnívat, že v angličtině (L2) by žáci v obou skupinách měli být na podobných úrovních
pokročilosti.
Pokud jde o délku studia francouzštiny (L3), uvádí naprostá většina žáků v obou skupinách šest
let. Výjimku tvoří dva žáci z experimentální a jeden žák z kontrolní skupiny, protože tvrdí, že se
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francouzsky (L3) učili sedm let. Z hlediska délky studia francouzštiny (L3) se tedy jeví obě
skupiny jako srovnatelné.
Ovšem pět žáků experimentální skupiny konstatuje, že se učí španelštinu (L4), v kontrolní
skupině jde pouze o jednoho žáka, přičemž délka studia se liší u jednotlivých žáků od jednoho až
po čtyři roky. Je tedy evidentní, že víc než třetina žáků z experimentální skupiny má bohatší
zkušenost se studiem cizích jazyků, možná i částečně rozšířenější povědomí o učení cizích
jazyků. Z toho ale velmi pravděpodobně více těží spíše při učení španelštiny (L4) než při učení
francouzštiny (L3), protože španelsky (L4) se učí mnohem kratší dobu, někteří jen rok. Z
hlediska učení L4 nejsou sice obě skupiny zcela ekvivalentní, ale na druhou stranu L4 není
předmětem našeho výzkumu.
Třetí otázka byla uzavřená a zaměřovala se na postoj žáků k francouzštině (L3). V
experimentální skupině přibližně dvě třetiny žáků konstatují, že francouzština je jazykem
obtížným, přičemž jsou uváděny hlavně tyto důvody: těžká gramatika, nelze vyvozovat analogie
z češtiny, nerozumím, výslovnost, slovní zásoba, poslech, je to zlo. Asi třetina žáků
experimentální skupiny tvrdí, že francouzština není ani snadná, ani obtížná, ovšem jeden žák
dodává, že francouzština má těžkou gramatiku a jeden žák doplňuje, že francouzština je těžší než
angličtina. Na druhou stranu v kontrolní skupině považovala naprostá většina žáků francouzštinu
za obtížný (8x) nebo velmi obtížný jazyk (4x), a to zejména z následujících důvodů: rozdílná
gramatika, poslech, slovní zásoba, odlišná a těžká výslovnost, neumím to, nerozumím,
neovládám cizí jazyky, v běžném životě se s francouzštinou tolik nesetkám jako s angličtinou.
Jeden žák se domníval, že francouzština není ani snadná, ani obtížná.
V obou skupinách žáci uvádějí velmi podobné důvody, proč je pro ně francouzština (L3)
obtížným jazykem. U devíti žáků z experimentální a u devíti žáků z kontrolní skupiny panuje
shoda, pokud jde o jejich názor na obtížnost francouzštiny (L3). Zbývající čtyři respondenti z
experimentální skupiny vnímají francouzštinu (L3) ve srovnání se zbývajícími čtyřmi
respondenty z kontrolní skupiny jako méně náročný jazyk, což by mohlo mít vliv i na jejich vztah
a postoj k tomuto jazyku a následně i na motivaci k jeho učení. Lze se tedy domnívat, že uvedení
čtyři žáci z experimentální skupiny by mohli být v tomto ohledu mírně zvýhodněni.
Na závěr se čtvrtá (uzavřená) a pátá otázka (polouzavřená) v dotazníku pokoušejí objasnit, zda
žákům angličtina usnadňuje učení francouzštiny a pokud ano, tak jakým způsobem. Žáci mohli v
otázce č. 5 vybrat víc než jednu možnost. Téměř dvě třetiny respondentů z experimentální
skupiny odpovídají, že spíše ano (6x) nebo rozhodně ano (2x). Cca třetina žáků ovšem konstatuje,
že jim angličtina spíše nepomáhá (3x) nebo rozhodně nepomáhá (2x). Na druhou stranu téměř
dvě třetiny žáků z kontrolní skupiny zmiňují, že jim angličtina učení francouzštiny spíše
neusnadňuje (5x) a rozhodně neusnadňuje (3x), zhruba třetina žáků konstatuje, že angličtina jim
spíše pomáhá (3x). Dva žáci nevědí.
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Na první pohled se jeví, že kontrolní skupina vykazuje nižší počet žáků, kteří se domnívají, že
jim angličtina (L2) usnadňuje učení francouzštiny (L3). Při důkladnější analýze ovšem
dospíváme k následujícím paradoxům: pět žáků kontrolní skupiny, kteří na otázku č. 4
odpovídají, že jim angličtina (L2) spíše nepomáhá, volí srovnatelné množství alternativ nebo
dokonce větší množství alternativ v odpovědi na otázku č. 5 než respondenti, kteří tvrdí, že jim
angličtina (L2) spíše pomáhá. Dalším paradoxem je skutečnost, že jeden žák, který tvrdí, že neví,
zda mu angličtina (L2) pomáhá, ale v otázce č. 5 toto tvrzení vlastně popírá, protože vybere sedm
oblastí, v nichž mu angličtina (L2) pomáhá. Obdobně jeden žák, kterému angličtina (L2)
rozhodně nepomáhá, překvapivě odpovídá i na otázku č. 5, kde volí přímo čtyři oblasti, v nichž
mu angličtina (L2) učení francouzštiny (L3) usnadňuje, čímž v podstatě popírá svou odpověď na
otázku č. 4.
Důvodem může být skutečnost, že někteří žáci nečetli otázky dotazníku pozorně, nebo sice
využívají transferu vědomostí, kompetencí, učebních strategií a návyků osvojených při hodinách
angličtiny (L2) v hodinách francouzštiny (L3), ale nejsou si toho vědomi nebo subjektivně
nevnímají, že by jim angličtina (L2) usnadňovala učení francouzštiny (L3). Nicméně se jeví, že s
ohledem na odpovědi na otázku č. 5 je nutno brát část záporných odpovědí na otázku č. 4 s
rezervou.
V odpovědích žáků experimentální skupiny na otázku č. 5 byly nejčastěji uváděny následující
položky: při čtení francouzského textu poznávám slova z angličtiny a text tak snáze pochopím
(11x); při učení slovíček se mi lépe pamatují ta, která poznávám z angličtiny (9x); z hodin
angličtiny už vím, jak udělat referát / prezentaci (7x); z hodin angličtiny vím, jak jsou při učení
cizího jazyka důležité přízvuk a intonace (5x); z hodin angličtiny už vím, jak postupovat při
vypracování projektu (4x); z hodin angličtiny vím, jak napsat např. esej, vyprávění, životopis
(3x); z hodin angličtiny už vím, jak postupovat, když mám zapsat odpovědi na otázky z poslechu
(3x); z hodin angličtiny vím, jak v cizojazyčném textu najít klíčové informace (3x); z hodin
angličtiny už znám některé typy cvičení (např. doplňování, hraní rolí) (3x); některá gramatická
pravidla jsou podobná těm v angličtině, což mi usnadňuje jejich pochopení (3x); z hodin
angličtiny už znám symboly používané v přepisu výslovnosti, např. look [luk], Jim [dʒim] (2x); z
hodin angličtiny vím, jak pracovat se slovníkem (kde najdu výslovnost, příkladovou větu,
definici) (2x); některá gramatická pravidla jsou podobná těm v angličtině, což mi usnadňuje
jejich zapamatování (2x); z hodin angličtiny už vím, jak se mám učit slovíčka (1x); z hodin
angličtiny už mám zkušenost s psaním shrnutí cizojazyčného textu (1x).
V kontrolní skupině volili v odpovědi na otázku č. 5 žáci následující oblasti: při čtení
francouzského textu poznávám slova z angličtiny a text tak snáze pochopím (7x); při učení
slovíček se mi lépe pamatují ta, která poznávám z angličtiny (7x); z hodin angličtiny už vím, jak
postupovat při vypracování projektu (5x); z hodin angličtiny už vím, jak udělat referát /
prezentaci (4x); z hodin angličtiny už znám některé typy cvičení (např. doplňování, hraní rolí)
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(4x); z hodin angličtiny už znám symboly používané v přepisu výslovnosti, např. look [luk], Jim
[dʒim] (3x); z hodin angličtiny už vím, jak se mám učit slovíčka (2x); z hodin angličtiny už vím,
jak se mám učit gramatiku (1x); z hodin angličtiny už mám zkušenost s psaním shrnutí
cizojazyčného textu (1x); z hodin angličtiny vím, jak pracovat se slovníkem (kde najdu
výslovnost, příkladovou větu, definici) (1x); z hodin angličtiny vím, jak jsou při učení cizího
jazyka důležité přízvuk a intonace (1x); některá gramatická pravidla jsou podobná těm v
angličtině, což mi usnadňuje jejich zapamatování (1x); z hodin angličtiny vím, jak v
cizojazyčném textu najít klíčové informace (1x); z hodin angličtiny už vím, jak postupovat, když
mám zapsat odpovědi na otázky z poslechu (1x); z hodin angličtiny vím, jak napsat např. esej,
vyprávění, životopis (1x).
V odpovědi na otázku č. 5 žáci experimentální i kontrolní skupiny zvolili téměř všechny z
nabízených možností (15 z celkových 17), přičemž na jednoho žáka experimentální skupiny
průměrně vychází 4,5 alternativy, zatímco ve skupině kontrolní na jednoho žáka průměrně
připadají 3 alternativy. Navíc u jednotlivých žáků experimentální skupiny kolísalo množství
zvolených možností od 0 až po 11, ale ve skupině kontrolní pouze od 0 do 7, což by mohlo
souviset se subjektivním vnímáním a uvědoměním (resp. neuvědoměním) si transferu poznatků,
kompetencí, učebních návyků i strategií z hodin angličtiny (L2) do výuky francouzštiny (L3), ale
též může jít o rozlišné schopnosti a možnosti jednotlivých respondentů transferu využít. K
transferu totiž může docházet, ale žáci si toho nemusí být vědomi, event. je možné, že někteří
žáci si neuvědomují, že by transferu mohli využít, nebo na to nebyli učitelem upozorněni či k
tomu vedeni.
Ze získaných dat lze vyvozovat, že někteří z žáků experimentální skupiny se domnívají, že jsou
schopni více využívat transferu dovedností, učebních návyků a strategií osvojených při učení
angličtiny (L2) při výuce francouzštiny (L3) ve srovnání s některými žáky skupiny kontrolní.
Otázkou však zůstává, zda se tento názor žáků shoduje s jejich reálnou schopností uvedeného
transferu využívat.
Lze shrnout, že z hlediska délky studia francouzštiny (L3), učebních materiálů, které byly na
výuku francouzštiny (L3) používány, frekvence a intenzity její výuky, věku a počtu žáků ve
skupině, což jsou aspekty zásadní pro realizaci experimentu, se obě skupiny jeví jako
rovnocenné. Na druhou stranu se několik žáků experimentální skupiny zdá být částečně
zvýhodněno z následujících důvodů: počet studovaných cizích jazyků, názor na obtížnost učení
francouzštiny (L3) a na to, zda jim angličtina (L2) usnadňuje učení francouzštiny (L3), a v jakých
oblastech u nich k transferu dovedností, učebních návyků a strategií osvojených při učení
angličtiny (L2) při výuce francouzštiny (L3) dochází.
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6.2.2.2 Karlínské gymnázium
Na čtyřletém Karlínském gymnáziu byl experiment realizován v jedné třídě druhého ročníku a v
jedné třídě čtvrtého ročníku v průběhu října až prosince 2012. V daném školním roce výuka
francouzštiny (L3) probíhala v těchto třídách tak, že žáci byli děleni na dvě skupiny: ve druhém
ročníku bylo v kontrolní skupině 12 žáků a v experimentální skupině 11 žáků, ve čtvrtém ročníku
bylo v kontrolní skupině 12 žáků a v experimentální 11 žáků.
V druhém ročníku byl v kontrolní i experimentální skupině používán první díl učebnice On y va!
(autorka J. Taišlová), ve čtvrtém ročníku byl v obou skupinách používán druhý díl učebnice On y
va! (autorka J. Taišlová). Po dobu trvání experimentu bylo probráno v kontrolní i experimentální
skupině druhého ročníku stejné učivo, jmenovitě 7. lekce: blízká budoucnost, řadové číslovky,
podmínkové věty, texty na s. 80, 81, 82, 84, 86 (texty viz Příloha 4). Ve čtvrtém ročníku byla
rovněž v obou skupinách probrána stejná látka, a sice 7. lekce: přímá a nepřímá řeč, souslednost
časová, texty na s. 92, 94, 96, 98 a 99 (texty viz Příloha 4). Francouzština (L3) je v druhém
ročníku vyučována 3 hodiny týdně, zatímco ve čtvrtém ročníku 4 hodiny týdně. Angličtina (L2)
je v druhém ročníku vyučována 3 hodiny týdně a ve čtvrtém ročníku 4 hodiny týdně. Žáci jsou v
každé třídě při výuce angličtiny (L2) i francouzštiny (L3) děleni na dvě skupiny. V druhém
ročníku i ve čtvrtém ročníku učí dvě učitelky francouzštiny. Obě kontrolní skupiny učila stejná
učitelka francouzštiny (Češka s cca třicetiletou pedagogickou praxí) a obě experimentální
skupiny učila stejná učitelka francouzštiny (Češka s cca desetiletou pedagogickou praxí), která
umí dostatečně anglicky na to, aby experimentální výuku realizovala. Vyučující francouzštiny
(L3) z kontrolní skupiny byla požádána, aby neprováděla při výuce lekce 7 ve druhém i čtvrtém
ročníku konfrontace s učivem anglického jazyka, protože během rozhovoru před experimentem
uvedla, že někdy učivo angličtiny (L2) a francouzštiny (L3) porovnávala, ale pouze nahodile,
nikoli systematickým způsobem.
I na Karlínském gymnáziu byly před samotným experimentem o zkoumaném vzorku
nestandardizovaným dotazníkem zjišťovány informace týkající se mateřštiny žáků, studovaných
jazyků, postoje k francouzštině (L3) a oblastí, v nichž žáci dle svého názoru využívají v hodinách
francouzštiny (L3) transferu vědomostí, učebních návyků, strategií a dovedností z hodin
angličtiny (L2). Byl použit stejný dotazník jako na Gymnáziu Omská, čítal tedy pět otázek: dvě
otázky otevřené, jednu polouzavřenou a dvě uzavřené otázky. Jeho úplné znění včetně
průvodního dopisu je uvedeno v příloze disertace, viz Příloha 2. Dotazník byl anonymní, na což
byli žáci upozorněni. Bylo jim sděleno, že jeho výsledky v žádném případě neovlivní jejich
známky na gymnáziu.
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6.2.2.2.1 Karlínské gymnázium - 2. ročník
O žácích druhého ročníku byla dotazníkem před experimentem zjištěna níže uvedená fakta.
Na první otázku odpovědělo v kontrolní skupině 12 žáků, že jejich mateřštinou je čeština. Jeden
žák ale zmínil, že jeho mateřštinou je ukrajinština, proto byl z experimentu vyloučen. V
experimentální skupině odpovědělo všech 11 žáků, že jejich mateřským jazykem je čeština. Obě
skupiny tak měly identický počet žáků.
Z odpovědí na druhou otázku lze usoudit, že se žáci kontrolní skupiny učili anglicky (L2) 6-9
let, přičemž polovina z nich se učila 9 let, zatímco v experimentální skupině se anglicky (L2) žáci
učili 7-9 let, polovina z nich se učila 8 let. V tomto ohledu jsou skupiny srovnatelné. Francouzsky
(L3) se polovina žáků kontrolní skupiny učila 2 roky, druhá polovina 3 roky. Pokud jde o skupinu
experimentální, učili se francouzsky (L3) 3-6 let, z čehož tři čtvrtiny žáků odpověděly 5-6 let.
Experimentální skupina se jeví být oproti kontrolní skupině zvýhodněna. Dle slov učitelky
francouzštiny (L3) z experimentální skupiny jsou žáci děleni v prvním ročníku do skupin podle
toho, zda s francouzštinou (L3) začínají, nebo zda se ji již učili na základní škole. Rozdíly jsou
údajně znatelné v prvním ročníku, ale vzhledem k tomu, že se při výuce samotné na Karlínském
gymnáziu na tuto skutečnost nebere žádný ohled a v obou skupinách probíhá výuka za stejných
podmínek: používají se stejné výukové materiály a je probrán stejný počet lekcí za pololetí,
rozdíly se prý postupně stírají a ve druhém ročníku jsou již skupiny na stejné úrovni. Na druhou
stranu se L4 učí vyšší počet žáků v kontrolní skupině než v experimentální: polovina žáků
kontrolní skupiny se učí L4 (němčina, latina, italština, španělština, japonština) oproti dvěma
žákům ze skupiny experimentální, což by ovšem v kontextu experimentu nemělo vadit, protože
L4 není předmětem našeho výzkumu. Současně vyvstává otázka, zda se některým z těchto žáků
studiem dalšího románského jazyka učení francouzštiny (L3) spíše nekomplikuje.
Podle odpovědí na třetí otázku téměř všem žákům kontrolní skupiny francouzština (L3) připadá
jako jazyk obtížný (8x) nebo velmi obtížný (2x), jeden žák konstatuje, že není jazykem ani
snadným, ani obtížným. Uváděny jsou důvody: těžká gramatika, výslovnost, rozdíl mezi
mluvenou a psanou formou jazyka, nepravidelnosti, nepochopitelnost. V experimentální skupině
se všem francouzština (L3) zdá být obtížná (9x) nebo velmi obtížná (2x), přičemž zmiňovány
jsou důvody: těžká gramatika, slovní zásoba, výslovnost, výjimky, rozdíly v psané a mluvené
formě jazyka, špatný vztah k francouzštině. V tomto aspektu se obě skupiny jeví jako
ekvivalentní.
Na čtvrtou otázku odpovídá v kontrolní skupině polovina žáků, že jim angličtina (L2) při učení
francouzštiny (L3) spíše nepomáhá (5x) nebo rozhodně nepomáhá (1x), zatímco 5 žáků
konstatuje, že jim angličtina (L2) spíše pomáhá. V experimentální skupině téměř dvě třetiny žáků
odpovídají záporně: spíše ne (5x) a rozhodně ne (2x); avšak 3 žáci konstatují, že jim angličtina
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spíše pomáhá. Jeden žák uvádí, že neví, ovšem tím, že odpovídá na otázku č. 5, kde vybírá
konkrétní příklady toho, jak mu angličtina (L2) pomáhá při učení francouzštiny (L3), vlastně
popírá své tvrzení. V tomto ohledu se obě skupiny zdají být rovnocenné.
Na pátou otázku odpovídali žáci kontrolní skupiny tak, že zvolili 12 ze 17 nabízených položek,
v experimentální skupině 10 položek. Množství zvolených položek kolísalo v kontrolní skupině u
jednotlivých žáků od 0-6, ve skupině experimentální 0-10. V průměru na jednotlivého žáka
připadly 3,3 položky ve skupině kontrolní, zatímco ve skupině experimentální 2 položky. Obě
skupiny se tedy jeví jako ekvivalentní i v tomto ohledu.
Žáci kontrolní skupiny vybírali tyto alternativy: při učení slovíček se mi lépe pamatují ta, která
poznávám z angličtiny (7x); při čtení francouzského textu poznávám slova z angličtiny a text tak
snáze pochopím (6x); z hodin angličtiny už vím, jak se mám učit slovíčka (6x); z hodin angličtiny
už znám symboly používané v přepisu výslovnosti, např. look [luk], Jim [dʒim] (4x); některá
gramatická pravidla jsou podobná těm v angličtině, což mi usnadňuje jejich pochopení (3x); z
hodin angličtiny už vím, jak si vést slovníček (3x); z hodin angličtiny vím, jak pracovat se
slovníkem (kde najdu výslovnost, příkladovou větu, definici) (2x); z hodin angličtiny vím, jak
jsou při učení cizího jazyka důležité přízvuk a intonace (2x); některá gramatická pravidla jsou
podobná těm v angličtině, což mi usnadňuje jejich zapamatování (1x); z hodin angličtiny už
znám některé typy cvičení (např. doplňování, hraní rolí) (1x); z hodin angličtiny vím, jak v
cizojazyčném textu najít klíčové informace (1x); z hodin angličtiny už mám zkušenost s psaním
shrnutí cizojazyčného textu (1x).
Žáci experimentální skupiny volili tyto položky: při učení slovíček se mi lépe pamatují ta, která
poznávám z angličtiny (4x); při čtení francouzského textu poznávám slova z angličtiny a text tak
snáze pochopím (3x); z hodin angličtiny už vím, jak se mám učit slovíčka (2x); z hodin angličtiny
už znám některé typy cvičení (např. doplňování, hraní rolí) (2x); z hodin angličtiny už znám
symboly používané v přepisu výslovnosti, např. look [luk], Jim [dʒim] (2x); z hodin angličtiny
vím, jak jsou při učení cizího jazyka důležité přízvuk a intonace (2x); z hodin angličtiny už vím,
jak se mám učit gramatiku (1x); z hodin angličtiny vím, jak v cizojazyčném textu najít klíčové
informace (1x); z hodin angličtiny už mám zkušenost s psaním shrnutí cizojazyčného textu (1x);
z hodin angličtiny vím, jak pracovat se slovníkem (kde najdu výslovnost, příkladovou větu,
definici) (1x); z hodin angličtiny vím, jak napsat např. esej, vyprávění, životopis (1x); z hodin
angličtiny už vím, jak postupovat, když mám zapsat odpovědi na otázky z poslechu (1x).
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6.2.2.2.2 Karlínské gymnázium - 4. ročník
O žácích čtvrtého ročníku byly zjištěny dotazníkem před samotným experimentem následující
údaje:
Na první otázku odpovědělo v kontrolní skupině 11 žáků, že jejich mateřštinou je čeština, 1 žák,
který uvedl, že jeho mateřštinou je perština, byl z experimentu vyloučen. V experimentální
skupině odpovědělo všech 11 žáků shodně, že jejich mateřštinou je český jazyk. Obě skupiny
tedy čítaly stejný počet žáků.
V obou skupinách žáci na druhou otázku odpovídají shodně, že se anglicky (L2) učili 8-15 let,
přičemž variace je v obou skupinách ekvivalentní. Pokud jde o francouzštinu (L3), učili se žáci v
kontrolní skupině 3-8 let, naprostá většina ovšem 3-5 let a v experimentální skupině 3-9 let,
přičemž naprostá většina 3-4 roky. Třetí cizí jazyk (L4) se v kontrolní skupině učí pět žáků, v
experimentální skupině čtyři žáci. (Šlo o ruštinu, španelštinu, němčinu, řečtinu a finštinu v
rozmezí 1-5 let.) V tomto ohledu se obě skupiny zdají být srovnatelné.
Na třetí otázku odpovídají téměř tři čtvrtiny žáků v kontrolní skupině, že francouzština (L3) je
jazykem obtížným (7x) nebo velmi obtížným (1x), zatímco cca čtvrtině připadá, že tento jazyk
není ani snadný, ani obtížný. Uvádějí tyto důvody: těžká gramatika, výjimky, výslovnost,
nelogičnost. Na druhou stranu téměř všichni v experimentální skupině volí odpověď obtížný (9x)
nebo velmi obtížný (1x), pro jednoho žáka není francouzština ani snadná, ani obtížná, přičemž
jsou zmiňovány důvody jako složitá gramatika, výslovnost, slovní zásoba, psaná forma jazyka,
nesrozumitelnost. Obě skupiny se tedy v tomto ohledu jeví jako ekvivalentní.
Na čtvrtou otázku odpovídají všichni žáci kontrolní skupiny, že angličtina (L2) jim při učení
francouzštiny (L3) spíše nepomáhá. Ve skupině experimentální pak polovina žáků tvrdí, že
angličtina jim nepomáhá a polovina konstatuje, že jim spíše pomáhá (3x) nebo rozhodně pomáhá
(2x).
Na první pohled se jeví, že experimentální skupina je zvýhodněna. Avšak při detailnějším
pohledu na odpovědi na otázku č. 5 zjišťující, v jakých oblastech angličtina (L2) žákům při učení
francouzštiny (L3) pomáhá, je zjevné, že dvě třetiny žáků kontrolní skupiny volily srovnatelný
(někdy i vyšší) počet možností jako žáci, kteří v experimentální skupině odpověděli, že jim
angličtina (L2) spíše nebo rozhodně pomáhá. Je možné, že někteří žáci nečetli otázky dotazníku
pozorně, nebo že vnímání skutečnosti, zda angličtina (L2) žákům při učení francouzštiny (L3)
pomáhá, nebo ne, je u některých respondentů zkreslené, event. je možné, že si někteří respondenti
tuto skutečnost neuvědomují, třebaže k ní dochází. Jeví se tedy, že s ohledem na odpovědi na
otázku č. 5 je nutno některé záporné odpovědi na otázku č. 4 z kontrolní skupiny brát s jistou
rezervou.
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V odpovědi na otázku č. 5 volili žáci kontrolní skupiny 13 ze 17 nabízených položek, ve skupině
experimentální 16 ze 17 nabízených položek. Počet zvolených možností kolísal u jednotlivých
žáků kontrolní skupiny v rozmezí 0-7, v experimentální skupině pak v rozmezí 1-10. Průměrně
připadalo na jednoho žáka v kontrolní skupině 2,8 položky, zatímco ve skupině experimentální
4,6 položky.
Zdá se, že několik žáků experimentální skupiny si více uvědomuje, že jim angličtina (L2)
pomáhá při učení francouzštiny (L3), skupiny v tomto ohledu nejsou zcela ekvivalentní. Na
druhou stranu, pokud se zohlední aspekty jako délka studia francouzštiny (L3) a angličtiny (L2),
počet žáků, používané učební materiály, frekvence studia (počet hodin týdně), což jsou zásadní
kritéria pro realizaci experimentu, lze mezi oběma skupinami konstatovat podobnost.
Žáci kontrolní skupiny volili následující možnosti: při čtení francouzského textu poznávám slova
z angličtiny a text tak snáze pochopím (4x); z hodin angličtiny vím, jak pracovat se slovníkem
(kde najdu výslovnost, příkladovou větu, definici) (4x); z hodin angličtiny vím, jak jsou při učení
cizího jazyka důležité přízvuk a intonace (4x); při učení slovíček se mi lépe pamatují ta, která
poznávám z angličtiny (3x); některá gramatická pravidla jsou podobná těm v angličtině, což mi
usnadňuje jejich pochopení (3x); některá gramatická pravidla jsou podobná těm v angličtině, což
mi usnadňuje jejich zapamatování (3x); z hodin angličtiny už vím, jak se mám učit slovíčka (3x);
z hodin angličtiny už vím, jak si vést slovníček (2x); z hodin angličtiny už znám některé typy
cvičení (např. doplňování, hraní rolí) (1x); z hodin angličtiny už znám symboly používané v
přepisu výslovnosti, např. look [luk], Jim [dʒim] (1x); z hodin angličtiny už mám zkušenost s
psaním shrnutí cizojazyčného textu (1x); z hodin angličtiny vím, jak napsat např. esej, vyprávění,
životopis (1x); z hodin angličtiny už vím, jak postupovat, když mám zapsat odpovědi na otázky z
poslechu (1x).
Žáci skupiny experimentální volili tyto alternativy: při učení slovíček se mi lépe pamatují ta,
která poznávám z angličtiny (9x); při čtení francouzského textu poznávám slova z angličtiny a
text tak snáze pochopím (8x); z hodin angličtiny už znám některé typy cvičení (např. doplňování,
hraní rolí) (4x); z hodin angličtiny vím, jak pracovat se slovníkem (kde najdu výslovnost,
příkladovou větu, definici) (4x); z hodin angličtiny už vím, jak postupovat, když mám zapsat
odpovědi na otázky z poslechu (3x); z hodin angličtiny už znám symboly používané v přepisu
výslovnosti, např. look [luk], Jim [dʒim] (3x); z hodin angličtiny vím, jak jsou při učení cizího
jazyka důležité přízvuk a intonace (3x); některá gramatická pravidla jsou podobná těm v
angličtině, což mi usnadňuje jejich pochopení (2x); některá gramatická pravidla jsou podobná
těm v angličtině, což mi usnadňuje jejich zapamatování (2x); z hodin angličtiny už vím, jak se
mám učit slovíčka (2x); z hodin angličtiny už vím, jak si vést slovníček (1x); z hodin angličtiny
už vím, jak se mám učit gramatiku (1x); z hodin angličtiny už vím, jak udělat referát / prezentaci
(1x); z hodin angličtiny už vím, jak postupovat při vypracování projektu (1x); z hodin angličtiny
už mám zkušenost s psaním shrnutí cizojazyčného textu (1x); z hodin angličtiny vím, jak napsat
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např. esej, vyprávění, životopis (1x).
Nicméně výsledky dotazníkového šetření mezi žáky z experimentálních a kontrolních skupin
před experimentem je nutno považovat za orientační. Žáci vypovídali sami o sobě, spolehlivost
jejich odpovědí může být z různých příčin nízká, např. některé žáky vyplňování dotazníku
nemuselo zajímat a mohli odpovědět zkresleně.
Závěrem kapitoly lze shrnout, že pokud jde o kritéria zásadní pro realizaci experimentu jako:
skutečnost, že se žáci učili angličtinu jako (L2) a francouzštinu jako (L3), učební materiály
používané při výuce francouzštiny (L3), frekvence a intenzita její výuky, věk a počet žáků ve
skupině, délka studia angličtiny (L2), délka studia francouzštiny (L3) (kromě 2. ročníku
Karlínského gymnázia), jeví se jak experimentální, tak kontrolní skupiny na obou gymnáziích v
jednotlivých ročnících jako rovnocenné. Nicméně některé experimentální a kontrolní skupiny na
daném gymnáziu v daném ročníku vykazují dílčí rozdíly u některých žáků, kupř. počet
studovaných cizích jazyků či názor na obtížnost učení francouzštiny (L3).

6.2.3 Popis a ukázky experimentálních výukových materiálů
Fungování výukových materiálů (didaktických listů), jež byly pro účely experimentu připraveny
autorem předkládané disertace a jež byly následně v rámci experimentu použity, bylo před
samotným experimentálním působením nejprve ověřeno v předvýzkumu. Předvýzkum probíhal
v květnu a červnu v Karlínském gymnáziu v Praze ve 4. ročníku. Šlo o žáky, kteří byli v
maturitním ročníku a již se tedy nemohli experimentu v následujícím školním roce účastnit a
následně tak kupř. zkreslit jeho výsledky. Bylo zjištěno, že didaktické listy jsou z hlediska
instrukcí, obsahu (učiva), typů cvičení, náročnosti i srozumitelnosti pro učitele i žáky vyhovující
a že není nutno nic měnit.
Vzhledem ke skutečnosti, že na základních i středních školách v ČR bývají používány různé
učebnice jak pro výuku angličtiny (L2), tak pro výuku francouzštiny (L3), jak již bylo uvedeno v
kap. 2.2, není možné připravit jednotný, univerzální návod, v jakém pořadí přesně do výuky
zařazovat explicitní jazykové konfrontace gramatických a lexikálních jevů v angličtině (L2) a
francouzštině (L3), aktivity zaměřené na předcházení chybám a jejich odstraňování atd., protože
jednotlivé učebnice se od sebe liší, jednak pokud jde o obsah (jaké učivo je probíráno), jednak
pokud jde o posloupnost (sled) gramatického a lexikálního učiva. Je nutno zohlednit koncepci
dané učebnice a řazení učiva v ní.
Předkládané didaktické materiály (pracovní listy) byly připraveny podle toho, jaké učivo bylo v
daném ročníku na konkrétním gymnáziu právě probíráno. Pracovní listy jsou tedy koncipovány
tak, aby doplňovaly konkrétní specifické učebnice francouzštiny. Nicméně tyto výukové
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materiály lze adaptovat nebo je použít jako vzor či příklad pro tvorbu podobných pracovních
listů.
Všechny pracovní listy, které byly v rámci experimentu použity, včetně klíče, jsou uvedeny v
příloze, viz Příloha 3. Texty z učebnic Forum 2, On y va! 1 a On y va! 2, k nimž se aktivity
vztahují, jsou v Příloze 4.
Následující podkapitoly blíže představují jednotlivé typy aktivit z pracovních listů z obou
gymnázií: prezentace i procvičení (event. opakování) gramatického učiva a slovní zásoby,
výslovnost. Jsou opatřeny komentářem a doplněny doporučeními týkajícími se didaktického
postupu.

6.2.3.1 Prezentace gramatiky
Předkládané pracovní listy zaměřené na prezentaci gramatického učiva na hodinách
francouzštiny (L3) jsou příkladem toho, jak je možné využít mezipředmětových vztahů
(angličtina L2 - francouzština L3) a kladného přenosu (transferu) v gramatických oblastech, kdy
existují paralely a analogie mezi těmito dvěma jazyky. Využíváno je cvičení, kdy jsou žáci
aktivizováni pomocí pozorovacích cvičení a aktivit na bázi tzv. řešení problémů (problemsolving task).
Konkrétně v níže uvedené první aktivitě věnující se souslednosti časové žáci nejprve v
pozorovacím cvičení porovnávají časové vztahy v hlavních a vedlejších větách v angličtině (L2),
což je učivo, jež by již měli znát z hodin angličtiny (L2), s časovými vztahy ve francouzských
ekvivalentech, což je pro ně nové učivo. Pomocí otázek jsou vedeni k tomu, aby si všimli a
uvědomili si paralelu a podobnost v obou jazycích v pravidlech souslednosti časové. Pak
následuje okamžité procvičení. Učitel má samozřejmě k dispozici další cvičení na probírané
učivo v učebnici a v pracovním sešitě. V tomto případě byl pracovní list zaměřen především na
prezentaci učiva; jeho cílem nebylo nabídnout pestrou baterii aktivit na procvičování daného
gramatického jevu.
Druhá aktivita se zaměřuje na přímou a nepřímou řeč. Žákům je např. v části 1 předkládáno
pozorovací cvičení, kde je oznamovací věta v angličtině v přímé a následně v nepřímě řeči, tj.
učivo, jež by žákům již mělo být známé z hodin angličtiny (L2). Samozřejmostí jsou francouzské
ekvivalenty (nové učivo). Dalším úkolem žáků je zakroužkovat spojku, kterou je nutno doplnit do
řeči nepřímé v obou jazycích, a porovnat ji. Pak žáci doplňují gramatické pravidlo. Okamžitě
následuje aktivita na procvičení, tj. převod přímé řeči na nepřímou. Další cvičení jsou k dispozici
v učebnici a v pracovním sešitě. V ostatních částech pracovního listu je postup podobný (viz
instrukce u jednotlivých cvičení).
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Na Gymnáziu Omská bylo sice gramatické učivo v učebnici Forum 2 vysvětlováno francouzsky,
ovšem učitelka nás před samotným experimentem informovala, že gramatiku vysvětluje v
češtině, aby jí porozuměli skutečně všichni. V obou dílech učebnice On y va! používaných na
Karlínském gymnáziu byla gramatika vysvětlována česky a učitelka ji rovněž běžně na hodinách
vysvětlovala v češtině. Z těchto důvodů jsou i pracovní listy týkající se gramatického učiva v
češtině, a to včetně instrukcí.

AKTIVITA 1 (souslednost časová, lekce 6 v učebnici Forum 2)
Porovnej časové vztahy mezi slovesem ve větě hlavní a vedlejší ve francouzštině a v angličtině v rámci
souslednosti časové:
1/ vyjádření tzv. blízké budoucnosti
A/ Je pense que tu vas voyager.

I think that you are going to travel.

B/ Je pensais que tu allais voyager.

I thought that you were going to travel.

Co se stane se strukturou vyjadřující blízkou budoucnost ALLER + INFINITIV, pokud je v hlavní větě ve
francouzštině minulý čas?
Existuje v rámci souslednosti časové podobnost s anglickou strukturou GOING TO + INFINITIV?

Transformuj tyto věty:
Pierre dit que nous allons travailler.
Pierre a dit ___________________________________________________________.
Monique demande si elles vont aller au cinéma.
Monique a demandé ____________________________________________________.

2/ vyjádření průběhovosti děje
A/ Il dit que nous sommes en train d´écrire. He says that we are writing.
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Říká, že právě píšeme.

B/ Il a dit que nous étions en train d´écrire. He said that we were writing.

Řekl, že právě píšeme.

Co se stane se strukturou ETRE EN TRAIN DE + INFINITIV, jež zdůrazňuje, že děj právě probíhá, pokud je
v hlavní větě ve francouzštině minulý čas?
Existuje v rámci souslednosti časové podobnost s anglickým přítomným časem průběhovým?

Transformuj tyto věty:
Jacques dit que tu es en train de lire.
Jacques a dit ________________________________________________________________.
Tes parents pensent que nous sommes en train d´étudier.
Tes parents ont pensé que __________________________________________________________

AKTIVITA 2 (přímá a nepřímá řeč, lekce 6 v učebnici Forum 2)
přímá a nepřímá řeč
1. Porovnej, jak se ve francouzštině a v angličtině při převádění řeči přímé na nepřímou spojují věty:
A. oznamovací věta
Paul: «C´est nouveau.»

Paul: "It is new."

Paul dit que c´est nouveau.

Paul says that it is new.

V nepřímé řeči zakroužkuj spojku, která se používá ve větě oznamovací.
Doplň pravidlo:
Při převádění oznamovací věty z přímé řeči na nepřímou je vedlejší věta uvozena ve francouzštině
spojkou _______ a v angličtině spojkou_________.
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Převeď do nepřímé řeči tyto věty:
Marie: «Ils sont ici.»

Marie dit _____________________________

Vous: « Nous sommes tristes.»

Vous dites ____________________________

B. otázka
Paul: «C´est nouveau?»

Paul: "Is it new?"

Paul demande si c´est nouveau.

Paul asks if it is new.

Zakroužkuj spojku, kterou je nutno doplnit do nepřímé řeči, pokud otázka v přímé řeči nezačíná tázacím
zájmenem, nebo příslovcem.

Doplň pravidlo:
Otázka, která nezačíná tázacím zájmenem, nebo příslovcem, je při převádění z přímé řeči na nepřímou
uvozena ve francouzštině spojkou _______ a v angličtině spojkou_________.

Převeď do nepřímé řeči tyto otázky:
Pierrette: «Il neige?»

Pierrette demande_____________________________

Vous: « Il pleut?»

Vous demandez _______________________________

Pozoruj otázky začínající tázacím příslovcem. Je při převodu otázky z řečí přímé na nepřímou nutno doplňovat
spojku?
Quand commence le film?

When does the film start?

Jean demande quand le film commence.

Jean asks when the film starts.

Pourquoi es-tu ici?

Why are you here?

Je veux savoir pourquoi tu es ici.

I want to know why you are here.
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2. Pozoruj, jak se ve francouzštině a v angličtině u otázky tvořené pomocí inverze mění slovosled a interpunkce,
když se převádí na otázku nepřímou:
A. přímá otázka
Pourquoi avez-vous six voitures?

Why have you got six cars?

B. nepřímá otázka
Pierre veut savoir pourquoi vous avez six voitures.

Pierre wants to know why you have got six cars.

Podtrhni podmět a přísudek v otázce přímé i nepřímé a porovnej slovosled.

Doplň pravidlo:
Ve francouzštině i v angličtině je v otázce nepřímé slovosled stejný jako v _______________ větě
a na jejím konci se píše _____________.

Převeď do nepřímé řeči tyto otázky:
Pierre: «Vas-tu au cinéma? »

Pierre demande _______________________________

Vous: «Pourquoi sont-elles tristes?»

Vous voulez savoir _____________________________

3. Pozoruj, jak se ve francouzštině a v angličtině při převádění řeči přímé na nepřímou mění zájmena:
A. osobní zájmeno v podmětu
Jeanne: «Je parle russe.»

Jeanne: "I speak Russian."

Jeanne dit qu´elle parle russe.

Jeanne says that she speaks Russian.

Podtrhni osobní zájmena v podmětném postavení v přímé a nepřímé řeči a porovnej je.
Existuje podobnost mezi francouzštinou a angličtinou?
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B. osobní zájmeno v předmětu
Monique: «Michel veut voyager avec moi.»

Monique: "Michel wants to travel with me."

Monique dit que Michel veut voyager avec elle.

Monique says that Michel wants to travel with her.

Podtrhni osobní zájmena v předmětném postavení v přímé a nepřímé řeči a porovnej je.
Existuje podobnost mezi francouzštinou a angličtinou?

C. přivlastňovací zájmeno
Luc: «C´est mon stylo.»

Luc: "It´s my pen."

Luc dit que c´est son stylo.

Luc says that it is his pen.

Podtrhni přivlastňovací zájmena v přímé a nepřímé řeči a porovnej je.
Existuje podobnost mezi francouzštinou a angličtinou?

Převeď do nepřímé řeči tyto věty:
Jeanne: «Mon papa est malade.»

Jeanne dit _____________________________

Julien: «Dois-je travailler avec toi?»

Julien ________________________________

4. Pozoruj, jak se ve francouzštině a v angličtině pod vlivem souslednosti časové při převádění přímé řeči na
nepřímou mění časové údaje vyjádřené příslovci:
Je ne travaille pas aujourd´hui.

I´m not working today.

Mon cousin a dit qu´il ne travaillait pas ce jour-là.

My cousin said he wasn´t working on that day.

Je commencerai demain.

I will start tomorrow.

J´ai dit que je commencerais le jour suivant (le lendemain).

I said I would start the following day.
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Podtrhni časové údaje vyjádřené příslovci v přímé a nepřímé řeči a porovnej je.
Jak se v nepřímé řeči mění příslovce aujourd´hui? A jak příslovce demain?
Existuje podobnost mezi francouzštinou a angličtinou?

5. Pozoruj, jak se ve francouzštině a v angličtině při převádění přímé řeči na nepřímou mění struktura rozkazovací
věty:
Viens ici.

Come here.

Il m´a demandé de venir ici.

He asked me to come here.

N´allez pas au cinéma.

Don´t go to the cinema.

Elle nous a dit de ne pas aller au cinéma.

She told us not to go to the cinema.

Podtrhni slovesné tvary vyjadřující rozkaz v přímé i v nepřímě řeči.
Jak se ve francouzštině i v angličtině při převádění přímé řeči na nepřímou mění slovesný tvar vyjadřující rozkaz?
Jaká je pozice záporných částic, když je záporný rozkaz převeden na řeč nepřímou?

Převeď do nepřímé řeči tyto věty:
Luc: «Allez au Canada.»

Luc nous demande ___________________________

Monique: «Ne travaille pas trop.»

Monique me dit _____________________________

6.2.3.2 Prezentace slovní zásoby
AKTIVITA 1 (vztahuje se k textu z učebnice Forum 2, s. 104, text viz Příloha 4)
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Dans le texte sur la page 104, trouvez les expressions en français qui correspondent aux mots en
anglais. Essayez de déduire la traduction tch èque.

English

français

česky

to vary
advantages
Mediterranean
habits
inhabitants
fibres
to assure
grilled
lentils
fresh
peach
Essayez de prononcer les paires des mots anglais et français correctement.

Cílem aktivity je, aby žáci v neznámém francouzsky psaném textu z učebnice našli lexikální
jednotky, které jsou ekvivalenty anglických slov. Žáci tedy mají k dispozici anglická slova v
prvním sloupci, pokoušejí se z textu doplnit slova ve francouzštině (L3). Do posledního sloupce
mají za úkol žáci napsat význam daného slova česky, je-li to nutné, pokoušejí se význam
dedukovat. V závislosti na podmínkách v konkrétní třídě mohou žáci pracovat buď individuálně,
pak mohou ve dvojících porovnat své odpovědi se sousedem a na závěr společně celá třída pod
vedením učitele kontroluje odpovědi, nebo mohou pracovat rovnou ve dvojicích a pak společně
celá třída porovnává odpovědi. Možný je ale i postup, kdy žáci nejprve pracují individuálně a pak
celá třída kontroluje odpovědi společně.
Je nezbytné věnovat

pozornost i nácviku správné výslovnosti, protože uvedené lexikální
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jednotky mají jinou výslovnost v angličtině (L2) než ve francouzštině (L3) a žáci by mohli
chybovat. Postupovat se dá tak, že daný žák čte vybranou dvojici slov v angličtině (L2) a
francouzštině (L3), pokud chybuje, mohou ho opravit ostatní spolužáci a/nebo učitel. Vhodný se
jeví i postup, kdy učitel dané slovo přečte a celá třída sborově opakuje.
Tento typ cvičení lze též považovat za aktivitu zaměřenou na předcházení chybám ve
výslovnosti, ale i v pravopise, jež by žáci mohli pod vlivem angličtiny (L2) dělat. Mají totiž
možnost porovnat výslovnost a pravopis daných slov v obou jazycích.

AKTIVITA 2 (vztahuje se k textu lekce 7B z učebnice On y va! 1, text viz Příloha 4)
Didaktická doporučení pro učitele - prezentace nové slovní zásoby - LEKCE 7B, On y va! 1

upozornit žáky při vysvětlování nové francouzské slovní zásoby na paralely s angličtinou:

s. 82, text Une petite enquête pour un journal
quartier - na tabuli napsat quartier a anglické slovo quarter, zeptat se žáků, zda vidí podobnost a kdo si

vzpomíná, co to slovo znamená v angličtině (čtvrť). Zeptat se žáků, co by to francouzské slovo mohlo
znamenat a jak se asi vyslovuje. Pokud žáci nevědí, teprve pak jim vysvětlit, že slovo quartier má stejný
význam, podobný tvar, ale jinou výslovnost. Provést nácvik výslovnosti.
rarement - na tabuli napsat rarement a také anglické slovo rarely, zeptat se žáků, zda vidí podobnost,

zeptat se, kdo si vzpomíná, co to slovo znamená v angličtině (zřídkakdy). Zeptat se žáků, co by to
francouzské slovo mohlo znamenat a jak se asi vyslovuje. Pokud žáci nevědí, nebo si nevzpomínají na
slovo rarely z angličtiny, lze uvést i adjektivum - rare (v angličtině i francouzštině stejný tvar), nebo i tvar
podstatného jména rarité (francouzsky) - rarity (anglicky) - rarita (česky). Pak se ujistit, zda žáci chápou
význam slova rarement. Shrnout, že má stejný význam, podobný tvar, ale jinou výslovnost. Provést nácvik
výslovnosti.
grands-parents - na tabuli napsat slovo grands-parents a anglické slovo grandparents, zeptat se žáků, zda

vidí podobnost a kdo si vzpomíná, co to slovo znamená v angličtině (prarodiče). Zeptat se žáků na
význam tohoto francouzského slova a na jeho výslovnost. Pokud žáci nevědí, upozornit je, že ve
francouzštině má to slovo stejný význam, podobný tvar, ale jinou výslovnost. Provést nácvik výslovnosti.
train - na tabuli napsat slovo train, uvést, že má v angličtině stejný tvar, zeptat se žáků, kdo si vzpomíná,

co to slovo znamená v angličtině (vlak). Zeptat se žáků na význam a výslovnost tohoto francouzského
slova. Pokud nevědí, vysvětlit význam a provést nácvik výslovnosti.
accident - na tabuli napsat accident, uvést, že má stejný tvar v angličtině i francouzštině, zeptat se žáků,

kdo si vzpomíná, co to slovo znamená v angličtině (nehoda). Zeptat se žáků na význam a výslovnost
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tohoto francouzského slova. Pokud nevědí, vysvětlit význam a provést nácvik výslovnosti.
exagérer - na tabuli napsat exagérer a anglické sloveso exaggerate , zeptat se žáků, zda vidí podobnost,

zeptat se, kdo si vzpomíná, co to sloveso znamená v angličtině (přehánět). Zeptat se žáků na význam a
výslovnost tohoto francouzského slovesa. Pokud nevědí, vysvětlit význam a provést nácvik výslovnosti.

Pro výuku francouzštiny byla na Karlínském gymnáziu používána na rozdíl od Gymnázia Omská
učebnice české provenience, což ovlivňovalo mimo jiné i způsob prezentace slovní zásoby. Žáci
Karlínského gymnázia byli navyklí postupu, kdy vyučující četla z pracovního sešitu seznam
slovíček ve sloupci, který byl vyčleněn pro danou lekci. Žáci podle učitelky slova opakovali.
Proto jsme se rozhodli skutečnost, že žáci nebyli zvyklí na prezentaci slovní zásoby v kontextu
(např. při čtení textu v dané lekci), zohlednit i při využívání paralel a podobností mezi angličtinou
(L2) a francouzštinou (L3) při prezentaci slovní zásoby na hodinách francouzštiny (L3) v rámci
experimentu.

AKTIVITA 3 (text z učebnice Forum 2, s. 103, viz také Příloha 4)
Dans le texte suivant soulignez les mots que vous comprenez parce que vous les avez appris avant en
anglais.
Élise Mignot est convaincue qu´une chaîne de télévision locale doit donner des informations, mais
surtout qu´elle doit faire participer la population pour que tout le monde se sente concerné par les sujets
abordés. La revue de presse est une partie essentielle du travail du journaliste, mais il faut aussi être
sensible aux préoccupations du public et essayer de trouver les sujets qui répondent à ses attentes. Dans
son action, Élise Mignot est aidée par son réalisateur, Pierre Bourdeau, qui est son ami.

Cílem aktivity je, aby žáci v neznámém textu našli a podtrhli slova, kterým rozumějí, protože se
podobné (příbuzné) lexikální jednotky již předtím naučili na hodinách angličtiny (L2). Současně
je tak pozornost žáků při prvním čtení nového textu zaměřena na to, co znají spíše než na to, co
neznají. Žáci mohou pracovat individuálně a pak porovnat své odpovědi se sousedem, nebo
rovnou ve dvojicích a pak společně jako celá třída pod vedením učitele kontrolovat své odpovědi.
Následně je nutno s žáky nacvičit správnou výslovnost jednotlivých lexikálních jednotek, protože
ta u slov, která jsou si v angličtině (L2) a francouzštině (L3) podobná pravopisem a mají stejný
význam, bývá odlišná. Následně může vysvětlení dalších neznámých slov z textu probíhat
způsobem, který je v dané třídě obvyklý, tj. význam dalších slov se žáci pokoušejí dedukovat
pomocí kontextu, snaží se o globální porozumění textu, lze využít sémantizace ve francouzštině
(L3), překladu atd.
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Kromě toho, že uvedený způsob práce může žákům pomoci vyvozovat význam slovní zásoby v
neznámém francouzsky psaném textu, a následně jej tak pochopit, je pravděpodobné, že by se při
volbě vhodného textu takto dalo žáky motivovat k učení francouzštiny (L3), a to dokonce i na
první hodině (tzv. leçon zéro). Žákům je totiž při aplikaci tohoto didaktického postupu učení
francouzštiny (L3) nejen usnadněno, ale díky využití mezipředmětových vztahů jim je současně
ukázáno, že francouzština (L3) není až tak „cizí" jazyk, protože pokud optimálním způsobem
aktivují dříve osvojené znalosti z angličtiny (L2), event. pokud jim učitel k tomu pomůže, vidí,
čemu všemu mohou ve francouzštině (L3) rozumět.
U žáků by pak mohlo dojít i k uvědomění si mezipředmětových vztahů (angličtina L2 francouzština L3) a/nebo k přehodnocení postoje k učení francouzštiny (L3), neboť v ČR je mezi
širokou veřejností rozšířena představa, že francouzština je náročný jazyk, což by mohlo následně
mít vliv i na samotný proces učení se francouzštiny (L3), motivaci, prospěch, postoj k cizím
jazykům obecně atd.

6.2.3.3 Procvičení a opakování gramatiky
Navrhované aktivity mohou gramatické učivo jednak procvičit a upevnit, jednak zopakovat,
ovšem v našem případě je zohledňováno hledisko interference angličtiny (L2) při výuce
francouzštiny (L3). Jmenovitě jde o předcházení chybám a jejich odstraňování. Učitel může
samozřejmě připravit na základě častých, event. typických chyb žáků, jež dělají velmi
pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2), taková cvičení, která budou přizpůsobena jejich
aktuálním a konkrétním jazykovým potřebám.

AKTIVITA 1 (opakovací aktivita založená na učivu z učebnice On y va! 1 - lekce 1 - 6)
Jane je Angličanka, která se učí francouzsky. Opravte gramatické chyby v jejích větách:
Je suis 16 ans.
J´ai deux intéressants livres.
Monsieur Duroc travaille avec son femme.
Jeanne n´est pas fort en géographie.
Jean´s soeur est malade.
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AKTIVITA 2 (opakovací aktivita založená na učivu z učebnice On y va! 1 - lekce 1 - 6)
Přeložte do francouzštiny:
Jan nemluví se svou dcerou.
Jsem student.
Patrikův bratr není doma.
Je mi 18 let.
Na stole jsou dvě modré knihy.

6.2.3.4 Procvičení a opakování slovní zásoby

AKTIVITA 1 (vztahuje se k slovní zásobě lekce 6 z učebnice Forum 2)
Jane est une Anglaise qui apprend le français. Corrigez les fautes dans ses phrases.
Les vitamins sont importants pour tous.
La télévision doit faire participate la population pour que tout le monde se sente concerné.
La revue de presse est une essentielle partie du travail du journaliste.
Depuis plusieurs années, les spécialistes parlent des advantages du régime alimentaire méditerranéen.
Mangez un poisson grillé et un plat de lentils.
Elle veut regarder toutes les chaines de télévision.

Jde o cvičení, kde mají žáci opravovat chyby způsobené velmi pravděpodobně vlivem angličtiny
(L2). Kontext aktivity je uveden tak, že Angličanka Jane se učí francouzsky. Cvičení na opravu
chyb, které žáci velmi pravděpodobně dělají pod vlivem angličtiny (L2), si učitel může sám
připravit. Mohou být zaměřena jednak na předcházení chybám (prevence), jednak na odbourávání
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chyb (likvidace). Vhodné je pak vycházet z častých chyb žáků v konkrétní třídě, čímž svým
způsobem dochází k individualizaci výuky a zaměřování na konkrétní potřeby žáků při procesu
učení francouzštiny (L3).

AKTIVITA 2 (opakování učiva z učebnice On y va! 2 - lekce 1-5)
Zařaď následující slova do správné skupiny podle toho, zda jsou anglická, nebo francouzská. Do
druhého sloupce pak napiš anglický ekvivalent k francouzským slovům a francouzský ekvivalent k
anglickým slovům. Na prvním řádku je příklad.
to terminate, colour, supporter, dentist, stadium, formidable, âge, athlétisme, music, saison, degré,
violon
English

français

_______to terminate______________________________terminer_______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Zkus tyto dvojice slov správně vyslovit.

Úkolem žáků je rozhodnout, zda je dané slovo anglické nebo francouzské, zařadit ho do
správného sloupce a připsat na řádek ekvivalent v angličtině (L2) nebo francouzštině (L3). Na
závěr se žáci pokoušejí dvojice slov správně vyslovit. Aktivitu může každý žák provést
samostatně, pak si porovnat odpovědi se sousedem ve dvojicích a následně zkontrolovat společně
pod vedením učitele. Možné je též pracovat rovnou ve dvojicích či menších skupinkách a
následně provést společnou kontrolu odpovědí pod vedením pedagoga.
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AKTIVITA 3 (opakování učiva z učebnice On y va! 2 - lekce 3)
Přečti si text a vyber z dvojice slov v kurzivě to francouzské.
Forums de discussion
C´est un moyen de communication appreciated / apprécié surtout par les jeunes. Gros avantage /
advantage, un vrai paradise / paradis pour ceux qui sont timid / timides, qui se sentent seuls et
préfèrent les rencontres sur internet. Ce qui paraît bizarre, c´est que taper sur un clavier les questions
et réponses / responses est plus lent que la communication par téléphone / telephone.
Zkus správně vyslovit dvojice slov: jedno slovo je anglické, druhé francouzské.

Žáci mají za úkol při čtení textu rozhodnout, které ze slov ve dvojici je francouzské, a vybrat ho.
Druhým úkolem je obě slova v každé dvojici (to francouzské i to anglické) správně přečíst. Zde
je navrhnut jeden z možných didaktických postupů: cvičení mohou žáci nejprve provést
individuálně, pak se sousedem porovnat odpovědi a zkontrolovat cvičení společně jako celá třída
pod vedením učitele.

6.2.3.5 Výslovnost
Nácvik výslovnosti bývá úzce spjat s prezentací slovní zásoby, protože když se žáci učí novou
lexikální jednotku, učí se obvykle formu (pravopis), význam i výslovnost najednou, proto se
výslovnosti částečně týkají i aktivity navrhované v kap. 6.2.3.2, jež se zaobírá prezentací slovní
zásoby.
K procvičení a opakování výslovnosti lze též využít cvičení zaměřených na konsolidaci a
zopakování slovní zásoby, viz aktivity v kap. 6.2.3.4.
Cvičení na výslovnost mohou být koncipována s cílem předcházet chybám, které jsou
pravděpodobně způsobené vlivem angličtiny (L2) a/nebo s cílem tento druh chyb odbourat.
Učitel může rovněž připravit cvičení na bázi častých chyb, jež žáci v konkrétní třídě
pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2) dělají.
Níže uvedená aktivita není pouhým drilem, jde též o cvičení pozorovací. Žáci jsou pomocí otázek
vedeni k tomu, aby slova pozorovali a uvědomili si na jedné straně podobnost pravopisu, v
některých případech dokonce i identickou formu slov, na druhé straně odlišnou výslovnost těchto
lexikálních jednotek v angličtině (L2) a ve francouzštině (L3).
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AKTIVITA 1 (vztahuje se k textu z učebnice Forum 2, s. 104, text viz Příloha 4)
Prononcez correctement les paires des mots suivants:
English

français

ideal

idéal

market

marché

specialist

spécialiste

to reduce

réduire

olive

olive

to favour

favoriser

vitamin

vitamine

fruit

fruit

tomato

tomate

to continue

continuer

orange

orange

Observez et comparez la liste des mots anglais et français.
Que peut-on dire sur la forme de ces mots?
Que peut-on dire sur la prononciation de ces mots?

AKTIVITA 2 (cvičení na opakování výslovnosti - vztahuje se k lekcím 1-6 z On y va! 2)
Následující slova mají stejný tvar ve francouzštině i v angličtině. Zkus je správně vyslovit, nejprve
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anglicky, pak francouzsky.
album, cousin, monument, instant, situation, violent, rugby, impossible, photo, parents

6.2.4 Posttest
Kapitola 6.2.4 představuje tři různé posttesty, jež vytvořil autor předkládané disertace a jež byly
zadány žákům experimentálních i kontrolních skupin Karlínského gymnázia a Gymnázia Omská
do jednoho týdne po skončení experimentu, tj. po probrání příslušné lekce z učebnice. Jednalo se
o testy nestandardizované, přičemž žákům každé experimentální a kontrolní skupiny z daného
ročníku a školy, jež k sobě patřily, byl zadán stejný test. Instrukce ve všech testech byly česky,
aby bylo zaručeno, že všichni žáci vědí, co je po nich v daném cvičení požadováno. Test byl
anonymní; žáci byli upozorněni, že jeho výsledky nebudou mít vliv na jejich známku z
francouzštiny (L3) na gymnáziu.
Testováno bylo gramatické a lexikální učivo, které bylo v rámci experimentu probráno v
kontrolních a experimentálních skupinách, přičemž v každém ze tří testů byly použity různé typy
cvičení. Každý test byl svým rozsahem dlouhý na jednu stranu formátu A4 a čítal čtyři části.
První cvičení posttestu pro žáky Gymnázia Omská (viz kap. 6.2.4.1) je transformační; jedná se o
převádění vět z přímé řeči na nepřímou. Druhé cvičení je překladové a zaměřuje se na
souslednost časovou, úkolem ve třetím cvičení je opravit chyby ve slovní zásobě ve větách. Ve
cvičení čtvrtém se pak žáci mají pokusit zaznamenat výslovnost několika lexikálních jednotek
tak, jak by si ji psali do svého sešitu, kam si zapisují nová slovíčka.
První cvičení posttestu pro žáky druhého ročníku Karlínského gymnázia (viz kap. 6.2.4.2) je
překladové, přičemž jeho položky se zaměřují na gramatiku: blízkou budoucnost a řadové
číslovky. Druhé cvičení je doplňovací a týká se podmínkových vět. Úkolem žáků ve třetím
cvičení je opravit chyby ve větách. V posledním cvičení mají žáci zaznamenat výslovnost
francouzských slov, jako kdyby si ji měli zapsat do sešitu s novými slovíčky.
Jak je patrno z prvního cvičení posttestu pro žáky čtvrtého ročníku Karlínského gymnázia (viz
kap. 6.2.4.3), jde o cvičení transformační, které se zaměřuje na převádění přímé řeči na nepřímou.
Cvičení druhé je překladové a týká se souslednosti časové. Ve třetím cvičení mají žáci za úkol
opravit chyby ve slovní zásobě. V posledním cvičení se testuje schopnost žáků zaznamenat
výslovnost francouzských lexikálních jednotek tak, jak by si ji zapisovali do sešitu s novou slovní
zásobou.
V následujících třech podkapitolách je předloženo plné znění všech tří posttestů.
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6.2.4.1 Gymnáziu Omská
TEST - Forum 2 - UNITÉ 6
Převeď tyto věty do nepřímé řeči.
Jacques: «Je suis en train de boire.»

Jacques a dit________________________________________

Michel: «Faites votre travail.» Michel nous a demandé_____________________________________

Monique: «Mon ami va aller en France demain.» Monique a dit_______________________________

Pierre: «Ils cherchent quelqu´un?» Pierre a demandé________________________________________

Přelož do francouzštiny.
Petr je požádal, aby nepracovali.

Řekl jsi jim, že se dnes vrátíme.

Zeptal ses ho, kdy nás Marie navštíví.

Jane je Angličanka, která se učí francouzsky. Oprav její chyby ve slovní zásobě. V každé větě je chybně nejvýše
jedno slovo. Některé věty mohou být správně. Je-li věta správně, napiš to vedle ní.
Les inundations, ouragans, cyclones se multiplient.
On observe le climat pour repérer des changements significants.
Pensez au public et essayez de trouver les sujets qui répondent à ses attentes.
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L´apport en fibres et en vitamins est assuré par les légumes secs et les fruits.
Villeurbanne commença à se développer : le textile, la mécanic, la chimie attiraient une nombreuse population.

Jak by sis do sešitu, kam si píšeš nová slovíčka, zapsal/a, jak se vyslovují tato francouzská slova?
climat
centre
chaîne
grillé
publique

6.2.4.2 Karlínské gymnázium - 2. ročník
TEST On y va! 1, lekce 7

Přelož do francouzštiny:
pátá adresa
Nebudeme telefonovat Petrovi.
Kdo bude cestovat druhou třídou?

Doplň správný tvar slovesa v závorce:
Si vous _________ (avoir) faim, vous mangez.
Si tu ____________ (être) à Paris, viens chez nous.

Jsou následující věty správně, nebo je v nich chyba? Pokud je ve větě chyba, podtrhni ji a oprav. Ve větě je
maximálně jedna chyba. Pokud je věta správně, napiš to vedle ní.
La vie à la campagne est fantastic.
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Continuez tout droit, il y a une grande pharmacy.
Oui, tu peux noter le 1st numéro de téléphone.
Écoute, Philippe, tu exaggères beaucoup.
C´est un quartier avec un commercial centre, un stade et une piscine.
La place où tu habites maintenant est picturesque.

Jak by sis do sešitu, kam si píšeš nová slovíčka, zaznamenal/a výslovnost těchto francouzských slov?
train
commercial
grands-parents
direction
code

6.2.4.3 Karlínské gymnázium - 4. ročník
Test – lekce 7 On y va! 2 - 4. ročník
Převeď tyto věty do nepřímé řeči.
Jacques: «Aujourd´hui, je pars.»

Jacques a dit ________________________________________________

Michel: «Faites votre travail.» Michel nous a demandé___________________________________________
Monique: «Mon ami ira en France demain.» Monique a dit_________________________________________
Pierre: «Ils cherchent quelqu´un?» Pierre a demandé_____________________________________________

Přelož do francouzštiny.
Petr je požádal, aby nepracovali.
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Řekl jsi jim, že se zítra vrátíme.

Zeptal ses ho, kdy nás Marie navštíví.

Oprav pravopisné chyby v těchto větách. V každé větě je chyba nejvýše v jednom slově. Některé věty mohou být
správně. Je-li věta správně, napiš to vedle ní.
Tu n´aimes pas les picnics.
J´abandonerais volontiers le bruit et la ville.
Mon métier n´est pas sedentary.
L´air pure et la nature, c´est ce qu´il nous faut.
Mon week-end n´est pas ideal.
C´est bon pour retrouver son equilibrium psychique.

Jak by sis do sešitu, kam si píšeš nová slovíčka, zapsal/a, jak se vyslovují tato francouzská slova?
secret
gymnastique
rugby
encourager
publier

6.2.4.4 Výsledky
V této kapitole jsou prezentovány výsledky posttestů. Za každou správně zodpovězenou testovou
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položku mohli žáci získat jeden bod. Pokud byla správně polovina věty v prvních dvou cvičeních,
tj. v gramatickém a/nebo v překladovém cvičení, bylo uděleno půl bodu.
Tabulka 1 přehledně rekapituluje počet žáků, kteří se na obou gymnáziích zúčastnili experimentu
jak v rámci kontrolních, tak experimentálních skupin.
Tabulka 1 - Počet žáků účastnících se experimentu
kontrolní skupina

experimentální skupina

Gymnázium Omská

13

13

Karlínské gymnázium 2. ročník

11

11

Karlínské gymnázium 4. ročník

11

11

6.2.4.4.1 Gymnázium Omská
Tabulka 2 zobrazuje, jak byli v posttestu úspěšní žáci Gymnázia Omská v kontrolní a v
experimentální skupině.
Tabulka 2 - Úspěšnost žáků Gymnázia Omská v posttestu vyjádřená v procentech
kontrolní skupina

experimentální skupina

cvičení 1 - gramatika

50%

53,8%

cvičení 2 - překlad

14,1%

12,8%

cvičení 3 - oprava chyb

20%

25,3%

cvičení 4 - výslovnost

63%

66,1%

38,6%

41,8%

CELKEM

V první části testu mohl každý žák získat 4 body, přičemž v kontrolní skupině byla průměrná
úspěšnost 50% a ve skupině experimentální 53,8%. V experimentální skupině je tedy výsledek
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lepší o 3,8 procentní body. Žáci v obou skupinách nejčastěji chybovali v pravidlech, jimiž se řídí
převod přímé řeči na nepřímou (např. slovosled, osobní zájmena, použití spojek si a que), v
pravidlech souslednosti časové (tj. zejména slovesné časy) a v přivlastňovacích zájmenech (např.
sa ami, ses ami). Z této části testu je patrná i neznalost tvoření passé composé, imperfekta a též
tvarů slovesa faire v přítomnosti.
V druhém cvičení bylo možné získat celkem 3 body. Průměrná úspěšnost v kontrolní skupině
byla 14,1% a ve skupině experimentální 12,8%, což znamená, že výsledek je o 1,3 procentní bod
lepší ve skupině kontrolní. 7 žáků z kontrolní skupiny a 6 žáků z experimentální skupiny (tj. cca
polovina žáků) získalo z této části 0 bodů. Žáci z obou skupin nejčastěji dělali chyby v
pravidlech souslednosti časové, ve slovesných vazbách (např. demander qch à q), ve slovosledu,
v časování těchto sloves v přítomném čase: avoir (chybovalo 14 žáků z 26), aller a demander, v
použití spojek si a que, v použití slovesa visiter u osob, při tvoření záporu u slovesa (chybí částice
pas), v pravopisu často užívaných slov (kupř. aujourd´hui), v použití přivlastňovacích zájmen
(např. sa ami), záměna zájmen leur - leurs, leur - eux, chyby v používání osobních zájmen („Řekl
jsi..." je chybně přeloženo jako „Il l´a dit..."; „Zeptal ses..." je chybně přeloženo jako „Il s´a
demandé..." atd.).
Ve třetím cvičení mohli žáci získat 5 bodů. Průměrná úspěšnost v kontrolní skupině dosáhla 20%,
ve skupině experimentální 25,3%. V experimentální skupině byl tedy výsledek lepší o 5,3
procentních bodů. Žáci z obou skupin často opravili části vět, které byly zcela správně, a/nebo
podtrhli či přeškrtli slovo, ale chybu neopravili, což bylo požadováno v zadání. Dalším
problémem bylo, že někteří žáci opravili více než jednu chybu ve větě a/nebo opravovali chyby
gramatické, třebaže v zadání bylo česky jasně vysvětleno, že chyby jsou ve slovní zásobě a že v
každé větě je maximálně jedna chyba.
V posledním cvičení bylo rovněž možné získat až 5 bodů. Zde byla většina žáků poměrně
úspěšná: pokud srovnáme výsledky jednotlivých části posttestu, je patrné, že zde žáci chybovali
nejméně. Úspěšnost ve skupině kontrolní byla 63% a ve skupině experimentální 66,1%, z čehož
lze vyvodit, že výsledek je o 3,1 procentní body lepší ve skupině experimentální. Nejvíce se
chybovalo ve slovech publique, grillé a chaîne. U třech žáků kontrolní skupiny by u slova chaîne
mohlo jít o chybu pod vlivem angličtiny (L2), protože uvádějí výslovnost [šain] a [čen]. U slova
grillé bývala chybně uváděna výslovnost [grilé], ovšem nelze jednoznačně konstatovat, zda jde o
vliv mateřštiny (L1), angličtiny (L2), o neznalost pravidla výslovnosti skupiny hlásek -ill- ve
francouzštině (L3) nebo o kombinaci předchozích možností.
Jak vyplývá z posledního řádku tabulky 2, celkově byla úspešnost žáků kontrolní skupiny v
posttestu 38,6%, zatímco u žáků skupiny experimentální 41,8%, což znamená, že skupina
experimentální dosáhla o 3,2 procentní body lepšího výsledku než skupina kontrolní. Při
porovnání jednotlivých částí posttestu lze vyvodit, že rozdíly mezi kontrolní a experimentální
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skupinou jsou v rozmezí 1,3 - 5,3 procentních bodů. Ve třech částech testu (cvičení 1, 3 a 4) jsou
výsledky lepší u žáků skupiny experimentální. Ve cvičení 2 dosáhli lepších výsledků žáci
skupiny kontrolní.
Následující graf zobrazuje výsledky posttestu jednotlivých žáků v obou skupinách. Je z něj
patrno, že nejslabší žák v kontrolní skupině dosáhl 1,5 bodu a ve skupině experimentální 2 body.
Nejúspěšnější žák v kontrolní skupině získal 10,5 bodu a ve skupině experimentální 12 bodů.
Maximální počet bodů, jehož žáci mohli dosáhnout, byl 17 bodů.
Graf 1 - Výsledky posttestu jednotlivých žáků z Gymnázia Omská
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6.2.4.4.2 Karlínské gymnázium - 2. ročník
Tabulka 3 srovnává úspěšnost žáků druhého ročníku kontrolní a experimentální skupiny z
Karlínského gymnázia v posttestu.

Tabulka 3 - Úspěšnost žáků 2. ročníku Karlínského gymnázia v posttestu vyjádřená v procentech
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kontrolní skupina

experimentální skupina

53,3%

70%

cvičení 2 - gramatika

80%

60%

cvičení 3 - oprava chyb

0%

68,3%

cvičení 4 - výslovnost

28%

64%

28,7%

66,2%

cvičení 1 - překlad

CELKEM

V první části posttestu bylo možno získat 3 body. V kontrolní skupině byla v této části průměrná
úspěšnost 53,3%, zatímco ve skupině experimentální 70%, což znamená, že v experimentální
skupině je výsledek lepší o 16,7 procentních bodů. Nejčastěji žáci obou skupin dělali chyby v
pravidlech tvoření blízké budoucnosti, při tvoření záporu (žáci zapomínají použít částici pas;
používají tvar ne před slovesem, které začíná na samohlásku), v předložkách, ve tvarech slovesa
aller, v pravopise slova adresse a classe, kdy je patrná interference angličtiny (L2) (address,
class), podobně pak i u překladu slovesa cestovat, kdy pravděpodobně pod vlivem anglického
slovesa travel vznikají tvary typu „travailer".
Ve druhém cvičení mohli žáci získat celkem 2 body. Průměrná úspěšnost v kontrolní skupině
byla 80% a ve skupině experimentální 60%; průměrný výsledek žáků experimentální skupiny byl
tedy o 20 procentních bodů horší než ve skupině kontrolní.
Ve druhém cvičeni žáci nechybovali v použití času v podmínkových větách, ale překvapivě v
obou skupinách problémem bylo časování sloves être a avoir v přítomném čase. Jednalo se buď o
záměnu tvarů jednotlivých osob daného slovesa (kupř. es místo est), nebo o záměnu tvarů, jež
měli žáci doplnit, s tvary jiného slovesa (např. ê tre místo avoir, aller místo avoir).
Ve třetím cvičení bylo možné získat nejvíce 6 bodů. V kontrolní skupině nikdo nezískal žádný
bod, ve skupině experimentální byla úspěšnost 68,3%, takže výsledek v experimentální skupině
byl lepší o 68,3 procentních bodů. V obou skupinách někteří žáci chybovali, neboť opravovali
části vět, které byly správně. Dalším problémem bylo, že chyby ve větách neopravili vůbec, nebo
je pouze podtrhli, ale neopravili, protože si zřejmě špatně přečetli zadání.
Ve čtvrtém cvičení se dalo získat až 5 bodů. Průměrná úspěšnost žáků kontrolní skupiny byla
28%, ovšem ve skupině experimentální 64%. Experimentální skupina tedy dosáhla lepšího
výsledku o 36 procentních bodů. Nejvíce se chybovalo v přepisu výslovnosti u slov train,
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commercial, grands-parents a direction. V kontrolní skupině byla patrná interference angličtiny
(L2) u slova train, jehož výslovnost byla zaznamenána jako [trein], event. [trajn], a též u slova
direction [direčn].
Poslední řádek tabulky 3 dosvědčuje, že celková úspěšnost žáků kontrolní skupiny v posttestu
byla 28,7%, ovšem ve skupině experimentální 66,2%. To znamená, že skupina experimentální
měla o 37,5 procentních bodů lepší výsledek. Pokud porovnáme jednotlivé části posttestu, je
patrné, že rozdíly mezi kontrolní a experimentální skupinou oscilují v rozmezí 16,7 - 68,3
procentních bodů. Ve druhém cvičení sice dosáhli lepších výsledků žáci skupiny kontrolní, ale ve
zbývajících třech částech testu (cvičení 1, 3 a 4) jsou výsledky lepší u žáků experimentální
skupiny.
Níže uvedený graf zobrazuje úspěšnost jednotlivých žáků kontrolní a experimentální skupiny v
posttestu. Je z něj zřejmé, že nejslabší žák v kontrolní skupině dosáhl 2,5 bodu, ve skupině
experimentální 8 bodů. V kontrolní skupině získal nejúspěšnější žák 6 bodů, ve skupině
experimentální 12,5 bodu. Maximální počet bodů, kterého bylo v posttestu možno dosáhnout, byl
16 bodů.

Graf 2 - Výsledky posttestu jednotlivých žáků Karlínského gymnázia - 2. ročník
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6.2.4.4.3 Karlínské gymnázium - 4. ročník
Tabulka 4 porovnává úspěšnost žáků kontrolní a experimentální skupiny čtvrtého ročníku z
Karlínského gymnázia v posttestu.
Tabulka 4 - Úspěšnost žáků 4. ročníku Karlínského gymnázia v posttestu vyjádřená v procentech
kontrolní skupina

experimentální skupina

2,2%

17%

cvičení 2 - překlad

9%

43,9%

cvičení 3 - oprava chyb

28%

25%

cvičení 4 - výslovnost

47,2%

62,2%

CELKEM

24,4%

36,7%

cvičení 1 - gramatika

V první části posttestu bylo možné získat až 4 body. Průměrná úspěšnost byla v této části v
kontrolní skupině 2,2%, zatímco ve skupině experimentální 17%. To znamená, že v
experimentální skupině je výsledek lepší o 14,8 procentních bodů. Žáci obou skupin nejčastěji
chybovali v pravidlech, kterými se řídí převádění přímé řeči na nepřímou (zejména souslednost
časová, změna zájmen, změna slovosledu a interpunkce v nepřímé otázce). Další problémy se
týkaly těchto oblastí: záměna spojky que za si, neznalost tvarů imperfekta a kondicionálu
přítomného, ale i chybování v použití tvarů přivlastňovacích zájmen (sa ami, s´ami). V kontrolní
skupině navíc někteří žáci neznají rozdíl mezi zájmeny qui a que. V kontrolní skupině získalo v
této části 9 žáků 0 bodů, ve skupině experimentální mělo 5 žáků 0 bodů.
V druhém cvičení mohli žáci celkem získat 3 body, přičemž průměrná úspěšnost v kontrolní
skupině byla 9% a ve skupině experimentální 43,9%. Výsledek v experimentální skupině byl tedy
o 34,9 procentní body lepší než ve skupině kontrolní. V obou skupinách žáci nejčastěji chybovali
v pravidlech souslednosti časové, v tvarech slovesa avoir v přítomném čase (celkem 11 žáků
napsalo tvar „tu a"), v tvoření passé composé, ve slovesných vazbách (tu les as demandé x tu leur
as demandé) a ve slovosledu. Někteří žáci kontrolní skupiny navíc zaměňují předmětný tvar
osobních zájmen nesamostatných s podmětným tvarem a s tvary osobních zájmen samostatných
(např. leur - eux, il - lui). V kontrolní skupině získalo 8 žáků 0 bodů, ve skupině experimentální
měli 4 žáci 0 bodů.
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Kromě toho se v kontrolní skupině u dvou žáků vyskytlo několik chyb, které by se daly přisoudit
interferenci angličtiny (L2). Jmenovitě je část věty „kdy nás Marie navštíví" překládána jako
„quele temps" a též jako „quelles temp", přičemž se lze domnívat, že jde o doslovný překlad z
anglického „what time". U slovesa navštívit, jež několik žáků přeložilo jako „visiter" místo např.
„venir voir", není zcela jisté, zda jde o neznalost užití tohoto francouzského slovesa, interferenci
angličtiny (L2), kde se sloveso „visit" používá i v případech návštěvy lidí, nebo o kombinaci
obou uvedených možností. Avšak o jasný případ interference angličtiny (L2) se jedná u dalšího
žáka, který překládá větu „Řekl jsi jim, že se zítra vrátíme." jako „Je said, qui nous apportons
tommorow." Není pochyb o tom, že „said" je tvar vyjadřující minulost od infinitivu anglického
slovesa „say" a „tommorow" má určitě být anglické slovo „tomorrow".
Ve třetím cvičení se dalo získat nejvíce 6 bodů. V kontrolní skupině byla úspěšnost žáků 28%,
zatímco ve skupině experimentální 25%, takže výsledek v experimentální skupině byl horší o 3
procentní body než ve skupině kontrolní. V kontrolní skupině měli 3 žáci 0 bodů, ve skupině
experimentální získalo 5 žáků 0 bodů. V obou skupinách někteří žáci chybovali, neboť
opravovali části vět, které byly správně. Někteří žáci chyby pouze podtrhli, ale neopravili, třebaže
to bylo napsáno v zadání. Možná nevěděli, jak chyby opravit, nebo si zadání nepřečetli pozorně.
V posledním cvičení mohl každý žák získat až 5 bodů. Průměrná úspěšnost žáků v kontrolní
skupině byla 47,2% a ve skupině experimentální 62,2%. Experimentální skupina tedy dosáhla
lepšího výsledku o 15 procentních bodů. Žáci nejvíce chybovali ve slovech secret, rugby a
publier. Navíc v kontrolní skupině byla patrná interference angličtiny (L2) u slova secret, kde
chybovali celkem 3 žáci, jež výslovnost zaznamenali jako [sikret], event. [síkre], a jeden žák u
slova publier uvádí výslovnost [pablié]. Pokud jde o lexikální jednotku rugby, zaznamenávanou
některými žáky v obou skupinách chybně jako [ragbi], event. [ragby], není zcela jasné, zda jde o
interferenci češtiny (L1) nebo angličtiny (L2), event. obou těchto jazyků najednou.
Poslední řádek tabulky 4 ukazuje, že celková úspěšnost žáků kontrolní skupiny v posttestu byla
24,4%, zatímco ve skupině experimentální 36,7%, což znamená, že experimentální skupina měla
o 12,3 procentních bodů lepší celkový výsledek. Z porovnání jednotlivých části posttestu
vyplývá, že rozdíly mezi kontrolní a experimentální skupinou oscilují v rozmezí 3 - 34,9
procentní body. Ve třetím cvičení sice dosáhli lepších výsledků žáci skupiny kontrolní, ale v
ostatních třech částech testu (cvičení 1, 2 a 4) jsou výsledky lepší u žáků z experimentální
skupiny.
Následující graf zobrazuje úspěšnost jednotlivých žáků kontrolní a experimentální skupiny v
posttestu. Je z něj patrné, že nejslabší žák v kontrolní i v experimentální skupině dosáhl 2 bodů.
V kontrolní skupině získal nejúspěšnější žák 9 bodů, ve skupině experimentální 12,5 bodů.
Maximálně bylo možno v posttestu dosáhnout 18 bodů.
Graf 3 - Výsledky posttestu jednotlivých žáků Karlínského gymnázia - 4. ročník
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6.2.5 Zpětná vazba (reflexe) po experimentu
S cílem získat hlubší a komplexnější vhled do zkoumané problematiky byla do jednoho týdne po
skončení experimentálního působení ve všech třech experimentálních skupinách prostřednictvím
dotazníkového šetření od žáků i učitelů získána zpětná vazba týkající se právě proběhnuvšího
experimentu. Jednalo se tedy o reflexi formou dotazníku. Celé znění obou dotazníků včetně
průvodního dopisu je k dispozici v příloze disertace, viz Příloha 5 a Příloha 6.

6.2.5.1 Dotazník pro žáky po experimentu
Dotazník pro žáky po experimentu byl anonymní, na což byli upozorněni v průvodním dopise.
Bylo jim též sděleno, že jeho výsledky v žádném případě neovlivní jejich známky na gymnáziu.
Použit byl dotazník nestandardizovaný, který čítal celkem 6 uzavřených otázek. U každé otázky
byla rovněž dále v podotázce zjišťována i příčina, tj. proč žák odpověděl daným způsobem. V
následujících podkapitolách jsou prezentovány výsledky dotazníků z jednotlivých
experimentálních skupin z obou gymnázií.
92

6.2.5.1.1 Gymnázium Omská
První otázka měla za cíl objasnit, zda a do jaké míry žákům porovnávání francouzštiny a
angličtiny v průběhu výkladu nového gramatického učiva chápání látky usnadňuje a proč. Cca
70% žáků konstatovalo, že jim porovnávání učiva pomáhá gramatiku lépe chápat (7 žáků uvedlo,
že jim to spíše pomáhá, a 2 žáci, že jim to rozhodně pomáhá). Jako důvod byla nejčastěji zmíněna
následující tvrzení: látku již znám z hodin angličtiny, řada věcí je v angličtině a francouzštině
podobná, angličtinu se učím déle a lépe si to uvědomím. Ovšem cca 30% (4 žáci) uvedlo, že
jejich chápání nového gramatického učiva porovnávání neovlivňuje, přičemž jeden žák dodal, že
neví, proč tomu tak je, a jeden vysvětlil, že to, co bylo řečeno, si uvědomil sám. Takové tvrzení
by se nicméně dalo chápat tak, že daný žák je schopen jazykový systém angličtiny (L2) a
francouzštiny (L3) porovnávat sám, bez pomoci učitele a bez doplňkových výukových materiálů,
jež byly v rámci experimentu použity.
Druhá otázka zjišťovala, zda a do jaké míry porovnávání francouzštiny a angličtiny v průběhu
výkladu nového gramatického učiva žákovo zapamatování látky usnadňuje a proč. 54% žáků
odpovědělo kladně (6 žáků zvolilo odpověď „spíše usnadňuje", 1 žák „rozhodně usnadňuje").
Jako důvod uvedli téměř všichni tito žáci, že gramatická pravidla jsou stejná nebo že jsou
podobná. 46% žáků konstatovalo, že porovnávání učiva vliv na jeho zapamatování nemá,
přičemž jeden žák vysvětlil, že to, co bylo řečeno, si uvědomil sám. (Tento žák uvedl stejný
důvod i u otázky č. 1, viz předchozí odstavec.)
Otázka třetí se tázala, zda a do jaké míry porovnávání francouzštiny a angličtiny v průběhu
výkladu nové slovní zásoby žákovo chápání látky usnadňuje a proč. 77% žáků odpovědělo
kladně (8 žáků zvolilo odpověď „spíše usnadňuje" a 2 žáci „rozhodně usnadňuje"). Jako důvod
bylo zmíněno: slovní zásoba v obou jazycích je podobná, některá slovíčka se opakují, význam
francouzských slov se dá odvodit z angličtiny. Na druhou stranu 23% žáků konstatovalo, že k
ovlivňování nedochází, přičemž jeden žák vysvětlil, že podobných slov v obou jazycích je jen
pár. I když tento žák zvolil odpověď „neovlivňuje", je z jeho komentáře patrné, že si je vědom
podobností mezi slovní zásobou angličtiny (L2) a francouzštiny (L3).
Otázka čtvrtá měla za cíl objasnit, zda a do jaké míry porovnávání francouzštiny a angličtiny v
průběhu výkladu nové slovní zásoby žákovo zapamatování látky usnadňuje a proč. 54% žáků
odpovědělo kladně (odpověď „spíše usnadňuje" zvolilo 5 žáků, odpověď „rozhodně usnadňuje" 2
žáci). Nejčastěji byly zmiňovány tyto důvody: slovní zásoba angličtiny a francouzštiny je
podobná (event. velmi podobná, stejná); slovíčka se dají odvodit z angličtiny; slovíčka znám už z
angličtiny, takže je jednodušší si je zapamatovat; anglická slovíčka si pamatuji mnohem lépe, je
pak jednodušší odvozovat některá francouzská. 46% žáků konstatovalo, že porovnávání učiva
vliv na jeho zapamatování nemá, přičemž jako důvod bylo uvedeno: nevím, novou slovní zásobu
se neučíme, výklad je většinou stejný.
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Otázka pátá zjišťovala, zda se žáci domnívají, že jim cvičení, kdy se ve francouzských větách
opravují chyby pod vlivem angličtiny, pomáhají a proč. 54% žáků odpovědělo, že tento typ
cvičení pro ně není ani nápomocný, ani matoucí, přičemž byly uváděny důvody: taková cvičení
jsme nikdy před Vámi nedělali, nevidím žádné velké souvislosti, Čech by takovou chybu
neudělal. 30% tvrdilo, že taková cvičení jsou spíše matoucí, zatímco pro 16% žáků jsou tato
cvičení spíše nápomocná.
Otázka šestá se tázala, zda se žáci domnívají, že cvičení na výslovnost, kdy je porovnávána
angličtina s francouzštinou, jim jsou nápomocná a proč. 69% žáků odpovědělo záporně (6 žáků
zvolilo odpověď „jsou spíše matoucí" a 3 žáci odpověď „jsou rozhodně matoucí"), přičemž jsou
nejčastěji zmíněny následující důvody: výslovnost angličtiny a francouzštiny je odlišná,
výslovnost se plete, je pro mě obtížné se z francouzštiny rychle přeorientovat do angličtiny. 31%
žáků nepovažuje cvičení na výslovnost za nápomocná a ani za matoucí.

6.2.5.1.2 Karlínské gymnázium - 2. ročník
Na první otázku odpovědělo 80% žáků, že porovnávání francouzštiny a angličtiny v průběhu
výkladu nového gramatického učiva jejich chápání látky neovlivňuje, přičemž někteří žáci
uvádějí následující důvody: tyto dva jazyky neporovnávám, nespojuji si to. Zatímco 20% žáků
konstatovalo, že porovnávání jim chápání učiva rozhodně komplikuje. Jeden žák navíc
vysvětluje, že angličtina ho velice „rozrušuje".
Na druhou otázku odpovědělo 60% žáků, že porovnávání angličtiny a francouzštiny při
prezentaci nového gramatického učiva neovlivňuje, zda si ho zapamatují nebo ne. Nejčastěji byl
uváděn důvod, že žáci jazyky „nekonfrontují", „nespojují", ale vnímají je zvlášť. 40% žáků
konstatovalo, že porovnávání učiva jim zapamatování spíše komplikuje, přičemž byly nejčastěji
uváděny důvody: „anglický jazyk neovládám", „anglický jazyk mě nebaví".
Pokud jde o třetí otázku, konstatovalo 80% žáků, že porovnávání francouzštiny a angličtiny při
výkladu nové slovní zásoby neovlivňuje jejich chápání látky. Nejčastěji jsou zmiňovány důvody,
že žáci neznají ta samá slovíčka v angličtině a že tyto dva jazyky nedávají do vzájemných
souvislostí. 20% žáků tvrdilo, že porovnávání jim rozhodně komplikuje chápání nového
lexikálního učiva, přičemž nejčastěji byly uvedeny následující důvody: „anglický jazyk
neovládám", „anglický jazyk mě nebaví".
Na čtvrtou otázku odpovědělo 60% žáků, že porovnávání francouzštiny a angličtiny v průběhu
výkladu nové slovní zásoby neovlivňuje, zda si nové učivo zapamatují. Nejčastěji bylo připojeno
odůvodnění, že žáci si nepamatují ani učivo v angličtině a že tyto dva jazyky „nespojují", ale že
každý jazyk vnímají samostatně. 20% žáků uvedlo, že jim porovnávání spíše usnadňuje
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zapamatování učiva. Nejčastěji bylo vysvětleno, že některá slova mají stejný význam v obou
jazycích a že význam francouzských slov lze vyvodit z angličtiny, pokud se píší stejně. Ovšem
20% žáků konstatovalo, že porovnávání jim rozhodně komplikuje zapamatování učiva, přičemž
byl nejčastěji uveden důvod: „neumím anglicky", „v angličtině jsem negramotný".
Na pátou otázku odpovědělo 60% žáků, že cvičení, kdy je úkolem ve francouzských větách
opravovat chyby způsobené vlivem angličtiny, jim nepřipadají ani nápomocná, ani matoucí.
Jeden žák připojil vysvětlení, že každý jazyk má svá pravidla. Na druhou stranu 40% žáků
shledalo tato cvičení jako spíše matoucí.
Pokud jde o otázku č. 6, odpovědělo celkem 80% žáků negativně. 60% žáků zhodnotilo, že
cvičení na výslovnost, kdy se porovnává angličtina s francouzštinou, jsou rozhodně matoucí.
Nejčastěji připojili odůvodnění, že je těžké přecházet z jednoho jazyka do druhého a že je obtížné
se soustředit na dva cizí jazyky najednou. 20% žáků tvrdilo, že tato cvičení jsou spíše matoucí,
přičemž jeden žák dodal, že každý jazyk má jiný přízvuk. Pro 20% žáků není zmiňovaný typ
cvičení ani nápomocný, ani matoucí.

6.2.5.1.3 Karlínské gymnázium - 4. ročník
Na první otázku odpovědělo 73% žáků kladně: pěti žákům porovnání francouzštiny a angličtiny
při výkladu nového gramatického učiva chápání látky spíše usnadňuje a třem žákům rozhodně
usnadňuje. Uváděny jsou následující důvody: „angličtinu mám zažitou", „mám se o co opřít z
angličtiny a některá slovíčka se sobě podobají", „znám již učivo z angličtiny", „v učivu angličtiny
a francouzštiny jsou jisté společné prvky". 27% žáků konstatovalo, že porovnávání jejich chápání
učiva neovlivňuje, přičemž jeden žák dodal vysvětlení, že není moc znalý francouzštiny.
Pokud jde o druhou otázku, odpovědělo 64% žáků kladně: pět žáků tvrdilo, že porovnání
angličtiny a francouzštiny jim při výkladu nového gramatického učiva zapamatování látky spíše
usnadňuje, a dva žáci, že jim porovnání zapamatování učiva rozhodně usnadňuje. Připojeny byly
tyto důvody: „angličtinu ovládám hodně dobře, takže si to rovnou přirovnám k francouzštině, tak
se to dodatečně nemusím moc učit", „existují podobnosti v učivu angličtiny a francouzštiny",
„angličtinu si lépe pamatuji", „angličtinu mám lépe zažitou", „mnoho slovíček je společných
nebo mají podobný základ", „většinou usnadňuje, pokud se to neliší v něčem, co mi z angličtiny
automaticky naskakuje". 27% žáků zmínilo, že porovnávání neovlivňuje jejich zapamatování
učiva, přičemž jeden žák dodal, že si angličtinu a francouzštinu nespojuje. Jeden žák uvedl, že
porovnávání spíše komplikuje jeho zapamatování gramatického učiva, ačkoli paradoxně v
odpovědi na předchozí otázku uvedl, že porovnání jeho chápání učiva spíše usnadňuje.
Na třetí otázku odpovědělo 73% žáků kladně: sedm žáků uvedlo, že porovnání angličtiny a
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francouzštiny při výkladu nové slovní zásoby jejich chápání látky spíše usnadňuje, jeden žák
zvolil odpověď „rozhodně usnadňuje". Zmíněny byly následující důvody: „hodně slovíček je
podobných - půl práce je hotovo", „mnoho slovíček je společných nebo mají stejný základ",
„občasná podobnost slov". 27% žáků tvrdilo, že porovnávání angličtiny a francouzštiny jejich
chápání nového lexikálního učiva neovlivňuje, přičemž jeden žák připojil vysvětlení, že si
angličtinu a francouzštinu nespojuje.
Co se týče čtvrté otázky, odpovědělo 82% žáků kladně: šest žáků uvedlo, že porovnání angličtiny
a francouzštiny při výkladu nové slovní zásoby jim zapamatování učiva spíše usnadňuje, zatímco
tři žáci zvolili odpověď „rozhodně usnadňuje". Zmíněny byly následující důvody: „hodně
slovíček je podobných - půl práce je hotovo", „někdy si tak slovíčka zapamatuji, ale pak se mi
plete výslovnost", „angličtinu si lépe pamatuji". 18% žáků uvedlo, že porovnání neovlivňuje
jejich zapamatování nového lexikálního učiva. Jeden žák dodal, že si angličtinu a francouzštinu
nespojuje.
Na pátou otázku odpovědělo 36,5% žáků, že cvičení, kdy se ve francouzských větách opravují
chyby způsobené vlivem angličtiny, považují spíše za matoucí. Uvedli tyto důvody: „občas
některá slova, která si jsou podobná, mají jiný význam", „protože pak mohu zaměňovat chyby v
jazycích". Avšak 36,5% žáků odpovědělo, že uvedený typ cvičení pro ně není ani nápomocný,
ani matoucí. 27% žáků odpovědělo kladně: dva žáci považují tento typ cvičení za rozhodně
nápomocný, jeden žák za spíše nápomocný. Jeden žák připojil vysvětlení: „pomáhají mi
uvědomit si rozdíly".
Na šestou otázku odpovědělo 36,5% žáků, že cvičení na výslovnost, kdy je porovnávána
angličtina s francouzštinou, shledávají spíše jako matoucí. Zmíněny byly tyto důvody: „více se
mi to pak plete", „podobnost je spíše v pravopise, výslovnost je jiná, je zbytečné ji porovnávat".
Na druhou stranu 36,5% žáků konstatovalo, že uvedený typ výslovnostních cvičení nepovažují
ani za nápomocný, ani za matoucí. 27% žáků odpovědělo kladně: dva žáci zvolili odpověď „spíše
nápomocná", jeden žák pak „rozhodně nápomocná". Uvedli následující důvody: „pomáhá mi to
uvědomit si rozdíly", „při výslovnosti v tom vidím jediný smysl, porovnání přízvuku atd.",
„občasná podobnost slov".

6.2.5.2 Dotazník pro učitele po experimentu
Pro vyučující francouzštiny (L3) z experimentálních skupin z obou gymnázií byl použit dotazník
nestandardizovaný, který čítal celkem 6 uzavřených otázek. V podotázkách byla rovněž
zjišťována příčina, proč pedagožky zvolily danou odpověď.
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6.2.5.2.1 Gymnázium Omská
Vyučující z Gymnázia Omská při odpovídání na otázku č. 1, jež zjišťovala, zda žákům porovnání
angličtiny a francouzštiny při výkladu usnadňuje chápání nové gramatické látky, zvolila možnost
„rozhodně usnadňuje". Dodala, že žáci sami vidí podobnost a ptají se, odhadují význam
gramatického učiva, zejména žáci z osmiletého gymnázia. (Pedagožka totiž učí francouzštinu
(L3) na čtyřletém i osmiletém gymnáziu, má tedy možnost srovnání.)
Na druhou otázku zjišťující, zda porovnání francouzštiny a angličtiny při výkladu nového
gramatického učiva žákům usnadňuje zapamatování látky, pedagožka odpověděla, že spíše ano.
Vysvětlila dále, že učivo, které je v angličtině a francouzštině podobné, si žáci prohlubují, slyší to
podruhé, je jim to víckrát zopakováno.
Pokud jde o otázku č. 3, jež se dotazovala, zda dle názoru učitelky porovnávání angličtiny a
francouzštiny při výkladu nové slovní zásoby usnadňuje žákům chápání látky, odpověděla
vyučující, že rozhodně ano. Uvedla doplňující vysvětlení, že žáci mají již angličtinu ustálenou,
takže jazyky porovnávají.
Na otázku č. 4, která zjišťovala, zda porovnávání francouzštiny a angličtiny při výkladu nové
slovní zásoby žákům usnadňuje zapamatování látky, uvedla pedagožka, že spíše ano. Dodala, že
je nutno na podobnosti a paralely žáky upozorňovat, protože jsou líní a pohodlní přemýšlet a že
uvažování v souvislostech je pro ně problém.
Co se týče otázky č. 5 vztahující se k cvičením, kdy žáci ve francouzských větách opravují chyby
způsobené vlivem angličtiny, odpověděla vyučující, že je shledává jako rozhodně nápomocná,
protože nutí žáky, aby nad větami přemýšleli.
Jako odpověď na poslední, šestou otázku zaměřenou na cvičení na výslovnost, kdy je
porovnávána angličtina s francouzštinou, zvolila pedagožka možnost „jsou rozhodně nápomocná"
a dodala, že „čím déle žáci studují, tím více se jim oba jazyky pletou".
V poznámce vyučující doplnila, že žáci mají větší hodinovou dotaci na angličtinu a že jsou více
motivování studovat angličtinu, protože z ní více žáků maturuje. Rovněž vyslovila domněnku, že
chytří žáci si lexikální i gramatické učivo angličtiny a francouzštiny budou porovnávat sami, bez
pomoci učitele.
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6.2.5.2.2 Karlínské gymnázium
Na první otázku vyučující z Karlínského gymnázia odpověděla, že žákům porovnání angličtiny a
francouzštiny v průběhu výkladu chápání nové gramatické látky rozhodně usnadňuje. Dodala, že
žáci učivo již znají z angličtiny.
V odpovědi na druhou otázku pedagožka konstatovala, že porovnání francouzštiny a angličtiny
při výkladu nového gramatického učiva žákům zapamatování látky spíše usnadňuje. Opět dodala,
že učivo je žákům již známo z angličtiny.
Co se týče třetí otázky, domnívala se učitelka, že porovnávání angličtiny a francouzštiny při
výkladu nové slovní zásoby žákům chápání látky rozhodně usnadňuje, přičemž dodala, že žáci již
učivo znají z angličtiny.
Na čtvrtou otázku odpověděla pedagožka, že porovnávání francouzštiny a angličtiny při výkladu
nové slovní zásoby žákům zapamatování látky spíše usnadňuje. Dodala, že látku již žáci znají z
angličtiny.
Pokud jde o otázku č. 5, domnívala se učitelka, že cvičení, kdy žáci ve francouzských větách
opravují chyby způsobené vlivem angličtiny, jsou někdy spíše nápomocná, někdy spíše matoucí.
Prospěch spatřovala v tom, že pomáhají žákům uvědomit si rozdíly.
Na šestou otázku učitelka odpověděla, že cvičení na výslovnost, kdy je porovnávána angličtina s
francouzštinou, jsou pro žáky spíše nápomocná, neboť si díky nim uvědomují rozdíly.

6.2.6 Interpretace
Z tabulky 2 a z grafu 1 lze vyvodit, že výsledky posttestu kontrolní a experimentální skupiny z
Gymnázia Omská nejsou velmi rozdílné. Celkově dosáhla experimentální skupina lepších
výsledků, ale jen o 3,2 procentní body a v jednotlivých částech testu se od sebe skupiny liší ve
výsledcích o maximálně cca 5 procentních bodů.
Na druhou stranu výsledky posttestu z Karlínského gymnázia vykazují větší rozdíly mezi
kontrolními a experimentálními skupinami. Tabulka 3 a graf 2 naznačují, že rozdíl celkového
výsledku posttestu kontrolní a experimentální skupiny ve druhém ročníku činil 37,5 procentních
bodů. Ve čtvrtém ročníku, jak dokládá tabulka 4 a graf 3, byl tento rozdíl 12,3 procentních bodů.
Při porovnání výsledků jednotlivých částí posttestu kontrolní a experimentální skupiny lze zjistit,
že ve druhém ročníku šlo o rozdíly 16,7 - 68,3 procentních bodů, zatímco ve čtvrtém ročníku se
jednalo o rozdíly v rozmezí 3 - 34,9 procentní body.
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Jak vyplývá z výše uvedeného, pokud se zaměříme na celkové výsledky posttestů, studenti
všech tří experimentálních skupin dosáhli lepších výsledků než studenti skupin kontrolních, což
se zdá být důkazem o efektivitě a smyslu popisovaného experimentálního působení.
Hypotéza č. 1 byla formulována takto: Pokud jsou při vyučování francouzštiny (L3) žáci
upozorňováni na analogie v gramatickém učivu angličtiny (L2) a francouzštiny (L3), čímž se
využívá poznatků, které se naučili na hodinách angličtiny (L2), budou dosahovat v tomto smyslu
lepších výsledků než žáci, kteří se učí francouzštinu (L3) tradičním způsobem a na zmiňované
analogie mezi angličtinou (L2) a francouzštinou (L3) nejsou upozorňováni.
V posttestu žáků Gymnázia Omská se k hypotéze č. 1 vztahovala první dvě cvičení, přičemž v
experimentální i kontrolní skupině bylo dosaženo téměř stejných výsledků. U prvního cvičení
byla úspěšnost 50% v kontrolní skupině a 53,8% ve skupině experimentální. U druhého cvičení
byla úspěšnost ve skupině kontrolní 14,1% a ve skupině experimentální 12,8% (viz tabulka 2). U
prvního cvičení se hypotéza potvrdila, ale výsledek je lepší jen o 3,8 procentní body, u druhého
cvičení se hypotéza nepotvrdila. Výsledky z Gymnázia Omská vztahující se k první hypotéze
jsou tedy nejednoznačné.
Je však nutno zdůraznit, že z výsledků posttestu týkajících se prvních dvou cvičení jasně
vyplývá, že někteří žáci nemají zvládnuté základy francouzštiny (L3) z předchozích ročníků. Jak
totiž dosvědčuje kap. 6.2.4.4.1, cca polovina žáků kontrolní i experimentální skupiny získala z
druhého cvičení 0 bodů, kupř. 14 z 26 žáků neumí správně vyčasovat sloveso avoir v přítomném
čase a pokud navíc někteří žáci zapomínají používat v záporu částici pas a neumějí časovat
slovesa první slovesné třídy v přítomném čase, jak by se pak mohli naučit v rámci cca měsíčního
experimentu souslednost časovou tak, aby ji ovládali?
Jeví se, že v tomto případě neznalost předchozího učiva francouzštiny (L3), které již mělo být
výše uvedenými žáky zvládnuto, značným způsobem ztěžuje výuku i učení látky probírané v
rámci experimentu.
Představme si tuto situaci: novým gramatickým učivem je vyjádření podmínky v přítomnosti
nebo budoucnosti ve francouzštině (L3) a při výkladu učiva se využívá materiál z přílohy 3, kdy
na základě pozorovacího cvičení, kde figurují věty ve třech sloupcích (francouzsky, anglicky a
česky), mají žáci doplnit gramatické pravidlo, že ve vedlejší větě je nutno použít přítomného
času. Vyvstává otázka, zda k transferu vědomostí z angličtiny (L2) může dojít i u žáků, kteří
neovládají základy francouzštiny (L3), a pokud k němu dojde, zda bude tato skutečnost měřitelná
posttestem.
Nicméně s chápáním takové látky by tito žáci pravděpodobně měli problém, i kdyby výuka
francouzštiny (L3) probíhala tradičním způsobem, tj. bez porovnávání učiva s angličtinou (L2),
jak ostatně naznačují výsledky posttestů kontrolních skupin.
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V posttestu žáků druhého ročníku Karlínského gymnázia se k hypotéze č. 1 vztahovala první dvě
cvičení. U prvního cvičení byla úspěšnost ve skupině kontrolní 53,3% a ve skupině
experimentální 70%, tj. skupina experimentální měla lepší výsledek o 16,7 procentních bodů. U
druhého cvičení byla úspěšnost v posttestu u kontrolní skupiny 80% a u skupiny experimentální
60%, což znamená, že skupina kontrolní měla výsledek lepší o 20 procentních bodů (viz tabulka
3). Výsledky tedy nejsou jednoznačné, protože u prvního cvičení posttestu se hypotéza č. 1
potvrdila, ale u druhého cvičení byla vyvrácena.
Pokud jde o čtvrtý ročník Karlínského gymnázia, v posttestu se k hypotéze č. 1 vztahovala první
dvě cvičení. U prvního cvičení byla úspěšnost ve skupině kontrolní 2,2% a ve skupině
experimentální 17%, takže skupina experimentální měla lepší výsledek o 14,8 procentních bodů.
U druhého cvičení byla úspěšnost ve skupině kontrolní 9% a ve skupině experimentální 43,9%,
což znamená, že skupina experimentální dosáhla lepšího výsledku o 34,9 procentní body (viz
tabulka 4). V tomto případě se hypotéza č. 1 potvrdila.
Celkově lze shrnout, že co se týče hypotézy č. 1, výsledky jsou nejednoznačné a nelze s jistotou
konstatovat, zda hypotéza č. 1 byla potvrzena, či vyvrácena.
Je všeobecně známo, že cizojazyčné vyučování je proces, který ovlivňuje celá řada faktorů, kupř.
typ školy, motivace žáků, verbální inteligence, talent, učební styl žáků a styl výuky učitelů. Je
tedy nutno zdůraznit, že žáci z Gymnázia Omská, jež se experimentu zúčastnili, byli z gymnázia
osmiletého, zatímco žáci z Karlínského gymnázia byli z gymnázia čtyřletého. V obou případech
se sice jedná o školy selektivní, ovšem osmiletá gymnázia bývají v ČR obecně považována za
prestižnější, ale i náročnější než gymnázia čtyřletá. V průběhu realizace experimentu tuto
skutečnost potvrdila při rozhovorech s autorem i vyučující francouzštiny (L3) z Gymnázia
Omská (viz rovněž kap. 6.2.5.2.1). Žáci z osmiletých gymnázií mohou na rozdíl od žáků
čtyřletých gymnázií být více motivovaní, mít rozvinutější verbální inteligenci, mít větší talent na
cizí jazyky atd. V tomto ohledu tedy nejsou dvojice experimentálních a kontrolních skupin z
Gymnázia Omská a z Karlínského gymnázia zcela ekvivalentní.
Současně je pravda, že na Gymnáziu Omská vyučuje francouzštinu (L3) v kontrolní i
experimentální skupině stejná vyučující, ovšem v rámci experimentálního působení autor
předkládané disertace odučil části hodin francouzštiny (L3), které se týkaly jazykového učiva
souvisejícího s možnými transfery a interferencí (angličtina L2 - francouzština L3). Na
Karlínském gymnáziu francouzštinu (L3) učila v kontrolní skupině ve druhém a ve čtvrtém
ročníku jedna vyučující a v experimentální skupině ve druhém a ve čtvrtém ročníku její kolegyně,
a to nejen po dobu trvání experimentu, ale po celý školní rok. Každá z vyučujících má bez
pochyb svůj vlastní styl výuky, což může mít vliv na motivaci žáků, způsob, jakým se
francouzštinu (L3) učí atd.
Skutečnost, že v experimentální a v kontrolní skupině učil francouzštinu (L3) jiný pedagog, je
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intervenující proměnou. Přes velké úsilí se nepodařilo najít střední školu, kde by existovaly dvě
paralelní skupiny žáků učících se francouzštinu (L3) na stejné úrovni, ze stejné učebnice a se
stejným pedagogem, který navíc umí anglicky a byl by ochoten se experimentu zúčastnit.
S hypotézou č. 1 souvisejí rovněž první dvě otázky dotazníkového šetření realizovaného po
experimentu u žáků experimentálních skupin a první dvě otázky z dotazníkového šetření
realizovaného po experimentu u jejich učitelek francouzštiny (L3).
Na otázku č. 1 týkající se skutečnosti, zda porovnávání učiva angličtiny a francouzštiny
usnadňuje žákům chápání nového gramatického učiva, 70% žáků z Gymnázia Omská odpovědělo
kladně a 30% konstatovalo, že porovnávání nemá vliv na chápání nové gramatiky. V druhém
ročníku Karlínského gymnázia 80% žáků uvedlo, že porovnávání gramatického učiva vliv nemá,
a 20% konstatovalo, že porovnávání rozhodně komplikuje chápání nové gramatiky. Ve čtvrtém
ročníku Karlínského gymnázia odpovědělo na první otázku 73% žáků kladně a 27%
konstatovalo, že porovnávání vliv na chápání učiva nemá.
Na otázku č. 2, která zjišťovala, zda a do jaké míry porovnávání angličtiny a francouzštiny v
průběhu výkladu nového gramatického učiva žákovo zapamatování látky usnadňuje, odpovědělo
54% žáků z Gymnázia Omská kladně a 46% žáků konstatovalo, že porovnávání učiva vliv na
jeho zapamatování nemá. V druhém ročníku Karlínského gymnázia odpovědělo 60% žáků, že
porovnávání neovlivňuje zapamatování nového gramatického učiva, ovšem 40% žáků
konstatovalo, že porovnávání jim zapamatování spíše komplikuje. Ve čtvrtém ročníku
Karlínského gymnázia odpovědělo 64% žáků kladně a 27% žáků zmínilo, že porovnávání
neovlivňuje jejich zapamatování učiva.
Lze tedy shrnout, že cca 70% žáků experimentální skupiny z Gymnázia Omská a ze 4. ročníku
Karlínského gymnázia shledává komparativní přístup jako přínosný pro chápání nového
gramatického učiva francouzštiny (L3). Ovšem u 80% žáků experimentální skupiny 2. ročníku
Karlínského gymnázia převládá názor, že porovnání vliv nemá, a pětina žáků se dokonce
domnívá, že porovnávání nového gramatického učiva francouzštiny (L3) s angličtinou (L2)
chápání spíše komplikuje. Pokud jde o vztah komparace gramatického učiva (angličtina L2 francouzština L3) v průběhu výkladu a zapamatování nové gramatiky, odpovídá cca polovina
žáků z Gymnázia Omská a téměř dvě třetiny žáků ze 4. ročníku Karlínského gymnázia kladně,
zatímco 40% žáků 2. ročníku Karlínského gymnázia uvádí, že komparace gramatického učiva
spíše komplikuje jeho zapamatování.
Obě učitelky francouzštiny (L3) se domnívají, že komparace (angličtina L2 - francouzština L3)
chápání nového gramatického učiva žákům rozhodně usnadňuje a zapamatování spíše usnadňuje.
Z dotazníkového šetření mezi žáky vyplývá, že způsob prezentace gramatického učiva, kdy se
zdůrazňují paralely mezi angličtinou (L2) a francouzštinou (L3), není zřejmě vhodný pro všechny
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žáky učící se francouzštinu (L3). Avšak z odpovědí některých žáků Gymnázia Omská a
Karlínského gymnázia na podotázky č. 1 a č. 2 vyplývá, že si uvědomují, že látku již znají z
hodin angličtiny (L2), že jsou schopni vnímat podobnosti v učivu angličtiny (L2) a francouzštiny
(L3), že angličtinu (L2) lépe ovládají a lépe si ji pamatují. Lze se domnívat, že u těchto žáků by
mohlo do určité míry být rozvinuto jazykové povědomí a schopnost uvědomovat si
mezipředmětové vztahy (angličtina L2 - francouzština L3).
Nicméně z odpovědí některých žáků 2. ročníku Karlínského gymnázia na podotázky č. 1 a 2,
kupř. „anglický jazyk neovládám", „anglický jazyk mě nebaví" (viz kap. 6.2.5.1.2) se dá
usuzovat, že neumějí anglicky (L2) a že pro učení angličtiny (L2) nejsou (a možná ani nebyli)
motivováni. Rovněž by se mohlo jednat o jedince, kteří nemají v oblibě učení cizích jazyků či
talent na cizí jazyky. Jeví se, že porovnávání gramatického učiva angličtiny (L2) a francouzštiny
(L3) je pro část z nich nevhodným způsobem prezentace nového gramatického učiva
francouzštiny (L3). Je zřejmé, že by pro ně byl vhodnější jiný styl výuky francouzštiny (L3) než
ten, který je navrhován v experimentu.
Jak již bylo zdůrazněno v teoretické části disertace, v případech kdy jedinec neovládá L2 na
dostatečně pokročilé úrovni, event. pokud L2 neovládá vůbec, není možné, aby došlo k transferu
poznatků z L2 do L3, protože v L2 poznatky nezbytné k transferu chybí (srov. Cali 2006a,
Žofková 2002). Je pravděpodobné, že to je případ některých žáků z 2. ročníku Karlínského
gymnázia. Tuto skutečnost částečně potvrdila vyučující z experimentální skupiny z Karlínského
gymnázia při rozhovorech s autorem v průběhu experimentálního působení. Konstatovala, že
vzhledem k tomu, že jsou v posledních letech slabé populační ročníky, jsou na jejich gymnázium
přijímáni i žáci, kteří by tam normálně nesložili přijímací zkoušky. Dle slov učitelky se tato
situace promítá do výuky francouzštiny (L3), ale i ostatních předmětů: žáci jsou slabí a chybí jim
motivace učit se.
Je logické, že pokud žák neovládá angličtinu (L2) a je mu při hodinách francouzštiny (L3) v
průběhu výkladu nového gramatického učiva odkazováno na angličtinu (L2), může to u něj vést k
frustraci, protože nové gramatické učivo francouzštiny (L3) je vysvětlováno na základě
neosvojeného (neznámého) či nepochopeného učiva angličtiny (L2), viz odpovědi některých žáků
2. ročníku Karlínského gymnázia na podotázku č. 1 a 2 v kap. 6.2.5.1.2.
Současně se lze domnívat, že skutečnost, že žák neovládá na dostatečné úrovni angličtinu (L2) a
následně u něj nedochází (resp. nemůže dojít) k transferu poznatků z angličtiny (L2) do
francouzštiny (L3), se promítla do průběhu experimentu, do výsledků posttestů i do
dotazníkového šetření po experimentu. Usuzujeme, že stupeň pokročilosti žáků v angličtině (L2)
je v našem případě intervenující proměnnou.
Hypotéza č. 2 byla formulována takto: Pokud jsou při vyučování francouzštiny (L3) žáci
upozorňováni na rozdílnou výslovnost u příbuzných slov, která sice mají podobný nebo identický
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význam v angličtině (L2) i francouzštině (L3), ale částečně se liší pravopisem a/nebo výslovností,
budou v nich chybovat méně než žáci, kteří na zmiňované rozdíly nejsou upozorňováni.
V posttestu žáků Gymnázia Omská se k hypotéze č. 2 vztahovalo čtvrté cvičení, přičemž v
kontrolní skupině byla úspěšnost 63% a v experimentální skupině 66,1% (viz tabulka 2).
Výsledky se liší pouze o 3,1 procentní body. Hypotéza č. 2 zde sice byla potvrzena, ale protože
bylo dosaženo téměř stejného výsledku v obou skupinách, výsledky nelze považovat za průkazné.
V posttestu žáků 2. ročníku Karlínského gymnázia se k hypotéze č. 2 vztahovalo čtvrté cvičení. V
kontrolní skupině byla úspěšnost 28%, ovšem ve skupině experimentální 64% (viz tabulka 3).
Rozdíl 36 procentních bodů tedy znamená, že hypotéza č. 2 zde byla potvrzena.
V posttestu žáků 4. ročníku Karlínského gymnázia s hypotézou č. 2 souviselo čtvrté cvičení. Žáci
experimentální skupiny byli úspěšnější o 15 procentních bodů než žáci kontrolní skupiny (viz
tabulka 4), což znamená, že hypotéza č. 2 zde byla potvrzena.
Vzhledem k výše uvedenému lze celkově shrnout, že hypotéza č. 2 se potvrdila, ovšem na
Gymnáziu Omská byla experimentální skupina v relevantní části posttestu lepší pouze o 3,1
procentní body než skupina kontrolní.
S hypotézou č. 2 souvisejí také šestá otázka z dotazníkového šetření realizovaného po
experimentu u žáků experimentálních skupin a šestá otázka z dotazníkového šetření
realizovaného po experimentu u jejich učitelek francouzštiny (L3).
Na Gymnáziu Omská se téměř 70% žáků domnívá, že cvičení na výslovnost, kdy je porovnávána
angličtina (L2) s francouzštinou (L3), jsou spíše nebo rozhodně matoucí. Ve druhém ročníku
Karlínského gymnázia tento názor sdílí 80% žáků. Ve čtvrtém ročníku Karlínského gymnázia
odpovědělo 36,5% žáků, že tato cvičení jsou spíše matoucí, ale 27% žáků se domnívá, že jde o
cvičení spíše či rozhodně nápomocná.
Žáci zde uvádějí důvody, že se jim pak výslovnost plete, že jim činí problém se z francouzštiny
rychle přeorientovat do angličtiny, že je obtížné se soustředit na dva cizí jazyky najednou. U
kladných hodnocení byly uvedeny následující důvody: „pomáhá mi to uvědomit si rozdíly", „při
výslovnosti v tom vidím jediný smysl, porovnání přízvuku atd.", „občasná podobnost slov".
Pedagožky z obou gymnázií cvičení, kdy je porovnávána anglická a francouzská výslovnost
příbuzných slov, hodnotí pozitivně. Na Gymnáziu Omská zvolila pedagožka možnost „jsou
rozhodně nápomocná", na Karlínském gymnáziu zvolila učitelka možnost „jsou spíše
nápomocná" s odůvodněním, že díky nim si žáci uvědomují rozdíly.
Z výše uvedeného se dá vyvozovat, že zmiňovaná cvičení jsou vhodná jen pro některé žáky,
pravděpodobně pro ty žáky, kteří při výuce francouzštiny (L3) chybují ve výslovnosti
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příbuzných slov z důvodu interference angličtiny (L2). Lze se domnívat, že ti žáci, kteří chyby ve
výslovnosti pod vlivem angličtiny (L2) nedělají, nespatřují užitečnost takových cvičení. Nicméně
jak ukazuje dotazníkové šetření, které jsme realizovali mezi učiteli francouzštiny (L3) ve všech
regionech ČR (viz kap. 6.1), uvedlo 90% dotázaných učitelů, že jejich žáci chyby pod vlivem
angličtiny (L2) při výuce francouzštiny (L3) dělají.
Je také téměř jisté, že žáci nebyli na takový typ cvičení zvyklí. Na druhou stranu je nutno
zdůraznit, že materiály bylo nutno připravit a předat vyučující v předstihu, proto byla v rámci
experimentu cvičení na výslovnost zařazována spíše jako preventivní předcházení chybám, které
by mohly velmi pravděpodobně být způsobeny vlivem angličtiny (L2).
Zřejmě by bylo vhodnější a efektivnější do výuky zařazovat zmiňovaná cvičení na výslovnost,
kdy jsou porovnávány příbuzné anglické a francouzské lexikální jednotky, pouze pokud učitel
registruje, že žáci skutečně dělají ve výslovnosti chyby, které jsou velmi pravděpodobně
způsobeny vlivem angličtiny (L2). Pak by zřejmě žáci vnímali a hodnotili tato cvičení jako
přínosná a nápomocná, protože by reflektovala jejich reálné jazykové potřeby při učení
francouzštiny (L3), čímž by současně docházelo k individualizaci výuky.
Trvání experimentu však bylo časově omezeno, autor neměl k dispozici seznam nejčastějších
výslovnostních chyb žáků, které dělají velmi pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2). Pokud
by takový seznam učitel k dispozici měl a připravoval by cvičení, která by z něj vycházela, mohla
by některým z žáků při hodinách francouzštiny (L3) pomoci odbourávat chyby ve výslovnosti
způsobené interferencí angličtiny (L2), a to nejen u příbuzných slov.
Ve 4. ročníku Karlínského gymnázia však 27% žáků tvrdilo, že jim výše popisovaná výslovnostní
cvičení připadají jako nápomocná. Je pravděpodobné, že se jedná o žáky, kteří si uvědomují
skutečnost, že příbuzná slova, která mají v angličtině (L2) a francouzštině (L3) podobný nebo
identický význam a podobný nebo identický pravopis, se obvykle vyslovují odlišně. Lze se
domnívat, že konfrontační přístup při nácviku výslovnosti jim učení francouzštiny (L3)
usnadňuje, možná jim i umožňuje lépe si uvědomovat mezipředmětové vztahy (angličtina L2 francouzština L3), dávat do vzájemného vztahu již dříve naučenou látku s novým učivem a tak
lépe systematizovat poznatky.
K hypotéze č. 2 lze závěrem dodat, že se ve všech třech kontrolních skupinách v posttestu
prokázala u nového lexikálního učiva probíraného v rámci experimentu pravděpodobná
interference angličtiny (L2) u příbuzných slov (cvičení na výslovnost v posttestu bylo zaměřeno
pouze na příbuzná slova), kupř. u slova secret, publier, train (viz kap. 6.2.4.4), zatímco v
posttestech z experimentálních skupin žádné případy zaznamenány nebyly. Lze to přisuzovat
skutečnosti, že ve skupinách experimentálních žáci na odlišnou výslovnost u příbuzných slov byli
upozorňováni a probíhal nácvik této výslovnosti, zatímco ve skupinách kontrolních nikoli.
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Hypotéza č. 3 byla formulována následovně: Pokud jsou při vyučování francouzštiny (L3) žáci
upozorňováni na rozdílný pravopis u příbuzných slov, která sice mají podobný nebo identický
význam v angličtině (L2) i francouzštině (L3), ale částečně se liší pravopisem a/nebo výslovností,
budou v nich chybovat méně než žáci, kteří na zmiňované rozdíly nejsou upozorňováni.
V posttestu žáků Gymnázia Omská se k hypotéze č. 3 vztahovalo třetí cvičení, přičemž ve
skupině experimentální žáci dosáhli lepšího výsledku o 5,3 procentních bodů (viz tabulka 2).
Hypotéza č. 3 se zde sice potvrdila, ale výsledky nelze považovat za průkazné, protože rozdíl ve
výsledcích relevantní části posttestu mezi kontrolní a experimentální skupinou byl cca 5
procentních bodů.
V posttestu určeném pro druhý ročník Karlínského gymnázia se k hypotéze č. 3 rovněž
vztahovalo třetí cvičení. Výsledek v experimentální skupině byl lepší o 68,3 procentních bodů
než ve skupině kontrolní (viz tabulka 3). Hypotéza č. 3 se zde jednoznačně potvrdila.
V posttestu žáků čtvrtého ročníku Karlínského gymnázia se k hypotéze č. 3 vztahovalo třetí
cvičení. Lepšího výsledku dosáhla skupina kontrolní, a sice o 3 procentní body (viz tabulka 4).
Hypotéza zde byla vyvrácena, ovšem je nutno zdůraznit, že v obou skupinách bylo dosaženo
téměř stejných výsledků.
Ve všech kontrolních i experimentálních skupinách někteří žáci slova obsahující chybu podtrhli
nebo přeškrtli, ale chybu neopravili, což však bylo požadováno v zadání. Jiní žáci opravili více
než jednu chybu, další žáci opravovali místo chyb lexikálních chyby gramatické. Třebaže zadání
bylo záměrně uvedeno v češtině, někteří žáci si ho pravděpodobně nepřečetli dostatečně pozorně.
Rovněž se lze domnívat, že žáci nebyli na tento typ cvičení zvyklí.
Vzhledem k výše uvedenému lze shrnout, že pokud jde o hypotézu č. 3, výsledky jsou
nejednoznačné a nelze s jistotou konstatovat, zda hypotéza č. 3 byla potvrzena, či vyvrácena.
K hypotéze č. 3 se též vztahují pátá otázka dotazníkového šetření realizovaného po experimentu u
žáků experimentálních skupin a pátá otázka z dotazníkového šetření realizovaného u jejich
učitelek francouzštiny (L3).
Na Gymnáziu Omská nepovažovalo 54% žáků cvičení, kdy se ve francouzských větách u
příbuzných slov opravují chyby pod vlivem angličtiny, ani za nápomocná, ani za matoucí. Pro
30% žáků byla tato cvičení spíše matoucí, zatímco pro 16% žáků byla spíše nápomocná.
V druhém ročníku Karlínského gymnázia nepřipadala 60% žáků zmiňovaná cvičení ani
nápomocná, ani matoucí, ovšem 40% žáků je shledalo jako spíše matoucí.
Ve čtvrtém ročníku Karlínského gymnázia konstatovalo 36,5% žáků, že tato cvičení jsou spíše
matoucí, pro 36,5% žáků nejsou ani nápomocná, ani matoucí. Ovšem 27% žáků odpovědělo
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kladně, tj. že jde o cvičení rozhodně nápomocná nebo spíše nápomocná.
Učitelka francouzštiny (L3) z Gymnázia Omská výše popsaná cvičení shledává jako rozhodně
nápomocná, protože nutí žáky, aby nad větami přemýšleli. Učitelka francouzštiny (L3) z
Karlínského gymnázia tato cvičení považuje někdy za spíše nápomocná, někdy za spíše matoucí.
Jejich přednost spatřovala v tom, že pomáhají žákům uvědomit si rozdíly.
Vzhledem k výše uvedenému se zdá, že tento typ cvičení je prospěšný jen pro některé žáky. Je
možné, že zejména pro ty žáky, kteří při procesu učení francouzštiny (L3) dělají chyby v
pravopise pod vlivem angličtiny (L2). Lze se domnívat, že ti žáci, kteří uvedené chyby nedělají,
nespatřují užitečnost takových cvičení. Ovšem jak ukazuje dotazníkové šetření, které jsme
realizovali mezi učiteli francouzštiny (L3) ve všech regionech ČR (viz kap. 6.1), uvedlo 90%
dotázaných učitelů, že jejich žáci chyby pod vlivem angličtiny (L2) při výuce francouzštiny (L3)
dělají.
Nicméně je pravděpodobné, že žáci nebyli na tento typ cvičení zvyklí. Navíc experiment probíhal
omezenou a relativně krátkou dobu, nelze tedy předpokládat, že by si v jeho průběhu na
zmiňovaná cvičení navykli.
Experimentální výukové materiály bylo nutno připravit a dát vyučující před samotným
experimentem. Do hodin tak byl tento typ cvičení zařazován spíše s cílem preventivně předcházet
chybám, jež by žáci mohli pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2) v příbuzných slovech
dělat. Cvičení na opravu chyb tedy nebyla založena na chybách, které žáci při hodinách pod
vlivem angličtiny (L2) dělají. Avšak je možné, že by bylo efektivnější a vhodnější do výuky
začleňovat uvedený druh cvičení, pouze pokud by učitel zjistil, že žáci skutečně dělají ve
francouzštině (L3) chyby pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2), tj. nejednalo by se o
prevenci, ale spíše o odbourávání chyb.
V případech, kdy by učitel připravoval popisovaný druh výukového materiálu na základě
nejčastějších (typických) chyb žáků konkrétní třídy, by pak žáci zřejmě považovali zmiňovaný
typ cvičení za nápomocný, protože by jim pomáhal odbourat skutečné chyby, které
pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2) dělají. Tímto způsobem by byly zohledňovány jejich
reálné jazykové potřeby při výuce francouzštiny (L3) a vyučovací proces by se tak
pravděpodobně zefektivnil.
V dotazníkovém šetření po experimentu se u žáků experimentálních skupin rovněž zjišťoval
jejich názor týkající se využívání podobností mezi francouzštinou (L3) a angličtinou (L2) při
prezentaci nové slovní zásoby na hodinách francouzštiny (L3) a jeho dopadu na chápání a
zapamatování látky, tj. otázky č. 3 a 4 (viz kap. 6.2.5.1 a též příloha 5).
Na Gymnáziu Omská 77% žáků odpovědělo, že komparace jim chápání učiva spíše nebo
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rozhodně usnadňují. 54% žáků odpovědělo, že jim komparace spíše nebo rozhodně usnadňují
zapamatování učiva.
V druhém ročníku Karlínského gymnázia 80% žáků tvrdilo, že komparace lexikálního učiva
neovlivňují jejich chápání látky, zatímco 20% žáků uvedlo, že komparace jim chápání nové
slovní zásoby rozhodně komplikují. Pokud jde o zapamatování nového lexikálního učiva, uvedlo
60% žáků, že komparace nemají vliv, 20%, že komparace jim zapamatování spíše usnadňují a
20%, že jim komparace zapamatování rozhodně komplikují.
Ve čtvrtém ročníku Karlínského gymnázia 73% žáků odpovědělo, že komparace jim chápání
nového lexikálního učiva spíše nebo rozhodně usnadňují. 82% žáků konstatovalo, že jim
komparace spíše nebo rozhodně usnadňují zapamatování nového lexikálního učiva.
Jeví se, že využívání paralel mezi angličtinou (L2) a francouzštinou (L3) při výkladu nové slovní
zásoby na hodinách francouzštiny (L3) je prospěšné jen pro některé žáky.
Z komentářů, které žáci do podotázek zjišťujících důvod proč psali, lze vyvodit, že jistá část žáků
je schopna vnímat paralely a podobnosti v lexikálním učivu angličtiny (L2) a francouzštiny (L3)
a při učení francouzštiny (L3) jich dokážou využít ve svůj prospěch a učení francouzštiny (L3) si
tak usnadní.
Při podrobnější analýze komentářů žáků druhého ročníku Karlínského gymnázia lze zjistit, že
část z nich zřejmě nemá pozitivní vztah k angličtině (L2), není motivovaná učit se angličtinu (L2)
a především velmi pravděpodobně neovládá angličtinu (L2) na dostatečně pokročilé úrovni, aby
mohlo dojít k transferu poznatků z angličtiny (L2) do francouzštiny (L3), což potvrzují
komentáře žáků, kupř. „neumím anglicky", „v angličtině jsem negramotný" (viz kap. 6.2.5.1.2).
Je logické, že pak nelze od takových žáků čekat pozitivní zpětnou vazbu na způsob prezentace
nového učiva a na cvičení související s možnými transfery a interferencí (angličtina L2 francouzština L3).
Ovšem zohledníme-li odpovědi žáků Gymnázia Omská a 4. ročníku Karlínského gymnázia,
nikdo se nevyjádřil negativně ke komparacím slovní zásoby (angličtina L2 - francouzština L3) při
výkladu nové slovní zásoby v souvislosti s pochopením či zapamatováním nového učiva. Naopak
více než 70% žáků uvedené komparace v těchto dvou experimentálních skupinách v souvislosti s
chápáním nového lexika hodnotí kladně a více než polovina žáků je hodnotí kladně v souvislosti
se zapamatováním nového lexika (viz kap. 6.2.5.1).
Nicméně výsledky dotazníkového šetření mezi žáky experimentálních skupin je nutno považovat
za orientační. Žáci vypovídali sami o sobě, spolehlivost jejich odpovědí může být z různých
příčin nízká, např. některé žáky vyplňování dotazníku nemuselo zajímat a mohli odpovědět
zkresleně.
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Z výsledků dotazníkového šetrení vyplývá, že vyučující francouzštiny (L3) z Gymnázia Omská
shledala výklad látky, kdy docházelo ke srovnávání gramatického a lexikálního učiva angličtiny
(L2) a francouzštiny (L3), cvičení a aktivity použité v rámci experimentálního působení jako
přínosné pro výuku francouzštiny (L3), protože na všechny otázky z dotazníku odpověděla
kladně: čtyřikrát zvolila odpověď „rozhodně usnadňuje" a dvakrát „spíše usnadňuje". Odpověď
„spíše usnadňuje" byla volena u otázek souvisejících se zapamatováním gramatického a
lexikálního učiva francouzštiny (L3).
Pokud jde o učitelku francouzštiny (L3) z experimentální skupiny z Karlínského gymnázia,
uvedla do dotazníku, že se jí jevily jak způsob výkladu nového gramatického a lexikálního učiva
v rámci experimentu, kdy se využívalo srovnávání angličtiny (L2) a francouzštiny (L3), tak
cvičení na výslovnost příbuzných lexikálních jednotek, kdy je porovnávána angličtina (L2) s
francouzštinou (L3), jako efektivní pro výuku francouzštiny (L3). Na pět otázek z šesti totiž
odpověděla kladně: třikrát zvolila odpověď „rozhodně usnadňuje" a dvakrát „spíše usnadňuje".
Výjimku tvořil typ cvičení, kdy žáci měli opravovat chyby způsobené vlivem angličtiny (L2) u
příbuzných slov, protože někdy byla dle slov učitelky pro žáky tato cvičení spíše matoucí, jindy
zase spíše nápomocná.
Obě učitelky do určité míry anglicky umějí, nejedná se však o aprobované angličtinářky. Avšak
jak naznačují jejich odpovědi z dotazníkového šetření po posttestu, samy si uvědomují, do jaké
míry lze žákům učení francouzštiny (L3) facilitovat, pokud se využijí poznatky, které se žáci
naučili již při hodinách anglického jazyka (L2).
Za pozornost rovněž stojí porovnat data získaná dotazníkovým šetrením u žáků z
experimentálních skupin týkající se podobností v gramatickém učivu angličtiny (L2) a
francouzštiny (L3) před a po experimentálním působení.
Na otázku, zda podobnost gramatických pravidel v angličtině (L2) a francouzštině (L3) pomáhá
žákům pochopit nové gramatické učivo na hodinách francouzštiny (L3), odpověděli na Gymnáziu
Omská před experimentem 3 žáci kladně a po experimentu 9 žáků kladně; ve 2. ročníku
Karlínského gymnázia před experimentem ani po něm neodpověděl nikdo kladně; ve 4. ročníku
Karlínského gymnázia před experimentem odpověděli 2 žáci kladně a po experimentu 8 žáků
kladně.
Na otázku, zda podobnost gramatických pravidel v angličtině (L2) a francouzštině (L3) pomáhá
žákům zapamatovat si nové gramatické učivo probírané na hodinách francouzštiny (L3),
odpověděli na Gymnáziu Omská před experimentem 2 žáci kladně a po experimentu 7 žáků
kladně; ve 2. ročníku Karlínského gymnázia nikdo neodpověděl kladně ani před a ani po
experimentu; ve 4. ročníku Karlínského gymnázia odpověděli před experimentem 2 žáci kladně a
po experimentu 7 žáků kladně.
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Jeví se tedy, že experimentální působení mělo za následek, že se zvýšil počet žáků, kteří se
domnívají, že jim komparace (angličtina L2 - francouzština L3) usnadňují chápání gramatického
učiva francouzštiny (L3) a jeho zapamatování. Je možné to přisuzovat skutečnosti, že komparace
nebyly nahodilé, ale v rámci dané lekce provedeny do hloubky a systematicky. Lze se domnívat,
že to může souviset i s výukovými materiály, kde bylo využito prvků problémového vyučování,
kdy žáci byli aktivizováni a pokoušeli se pomocí pozorovacích cvičení sami dedukovat
gramatické pravidlo. V případě Gymnázia Omská faktorem mohla být i skutečnost, že komparace
prováděl na hodině aprobovaný angličtinář.

7

Závěrečná část

V závěrečné části budou shrnuty hlavní přínosy disertace a nové poznatky pro didaktiku cizích
jazyků. Budou zodpovězeny výzkumné otázky a stanovený vědecký problém. Naznačeny též
budou možnosti dalšího zkoumání, uplatnění získaných výsledků a porovnání s jinými výsledky.
V teoretické stati byly na základě analýzy dokumentů Společný evropský referenční rámec pro
jazyky, RVP ZV a RVP G specifikovány konkrétní paralely a analogie mezi očekávanými
výstupy, učivem (témata, jazykové prostředky, funkce) a řečovými dovednostmi vzdělávacích
oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. V našem případě je tedy naznačeno možné využití poznatků a
dovedností osvojených v průběhu učení angličtiny (L2) při následné výuce francouzštiny (L3),
čímž by se mohla výuka Dalšího cizího jazyka (francouzštiny L3) zefektivnit a event. urychlit.
Jde např. o rozlišování hlavních a doplňujících informací v textu, práci se slovníkem,
strukturování písemného projevu různých slohových stylů, reprodukci a sumarizaci textu
(detailněji viz kap 2.1.2).
Následně byly prozkoumány faktory, které mohou podmiňovat vliv L2 na L3 (zejména
typologická podobnost, psychotypologie, stupeň pokročilosti, efekt cizího jazyka, faktor L2,
statut L2 a efekt naposledy studovaného jazyka), a jejich relevantnost a aktuálnost v kontextu
mezijazykového transferu a interference při výuce francouzštiny (L3) po angličtině (L2) na 2.
stupni ZŠ a na SŠ v České republice.
Bylo objasněno, kterých strategií učení (tj. metakognitivních, kognitivních a socio-afektivních),
metalingvistických kompetencí, učebních návyků, technik a dovedností, jež si žáci osvojili již
při učení angličtiny (L2), by se dalo z didaktického hlediska využít při výuce francouzštiny (L3) s
cílem vést žáky k větší samostatnosti a autonomii při učebním procesu. Jde např. o následující
metakognitivní strategie: anticipace/plánování, pozornost, sebeřízení, autoregulace. Z oblasti
kognitivních strategií jsou to např. dedukce, porovnávání s jiným ovládaným cizím jazykem.
Pokud jde o socio-afektivní strategie, patří sem kupř. kooperace, kladení otázek požadujících
objasnění či ověření. Problematika byla rozpracována i pro tyto roviny: gramatika (např. znalost
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metajazyka, zkušenost s různými typy gramatických cvičení), slovní zásoba (např. zkušenost s
různými styly prezentace lexika, s různými typy lexikálních cvičení), zvuková podoba jazyka
(např. zkušenost s různými druhy výslovnostních cvičení, s mezinárodní fonetickou transkripcí),
řečové dovednosti (čtení, písemný projev, ústní projev, poslech). V oblasti čtení jde např. o
zkušenost s různými technikami a strategiemi čtení, s různými typy cvičení souvisejícími s prací s
textem; v oblasti písemného projevu jsou to např. zkušenost s typy aktivit (doplňování, diktát
atd.) a s typy útvarů (popis, email aj.); v oblasti ústního projevu jde např. o zkušenost s typy
aktivit (odpovídání na otázky, učení se mikrodialogů zpaměti a jejich reprodukce aj.); v oblasti
poslechu jsou to kupř. zkušenost s typy cvičení, typy poslechu, techniky poslechu. Navrhnut byl
též postup práce s chybou z didaktického hlediska na hodinách francouzštiny (L3).
Dotazníkovým šetřením mezi 92 učiteli francouzštiny (L3) na gymnáziích v ČR bylo zjištěno,
že v současné době 87% z nich své žáky na podobnosti mezi učivem francouzštiny (L3) a
angličtiny (L2) upozorňuje, přičemž nejčastěji doplňovali odůvodnění, že komparace usnadňuje
pochopení a porozumění učivu, že žáci angličtinu (L2) lépe ovládají a že si nové učivo následně
lépe zapamatují. Zjištěno bylo rovněž, u kterého konkrétního učiva učitelé komparací využívají.
Jde kupř. o vazbu il y a, předpřítomný čas, blízkou budoucnost, existenci členu a podmínkové
věty. 70% učitelů uvedlo, že jejich žáci na hodinách francouzštiny (L3) využívají strategií učení,
metalingvistických kompetencí a učebních návyků osvojených na hodinách angličtiny (L2) a
90% pedagogů konstatuje, že žáci na hodinách francouzštiny (L3) dělají pravděpodobně pod
vlivem angličtiny (L2) chyby. Uvedeny byly také konkrétní příklady nejčastěji využívaných
strategií, metalingvistických kompetencí, učebních návyků (např. vedení slovníčků, resumé, typy
cvičení), ale i příklady chyb, které žáci velmi pravděpodobně dělají pod vlivem interference
angličtiny (L2), kupř. anglický pravopis příbuzných slov, která mají podobný nebo identický
význam ve francouzštině (L3) i v angličtině (L2), přenášení anglické výslovnosti do
francouzštiny (L3). Přínos tedy spočívá v tom, že se mapovala situace v ČR při výuce
francouzštiny (L3) na gymnáziích z hlediska možných transferů a interference z angličtiny (L2) v
oblasti vědomostí, učebních strategií, metalingvistických kompetencí a chyb, jak je popsáno výše.
Lze se domnívat, že situace na ostatním gymnáziích v ČR, kde je vyučována francouzština (L3)
po angličtině (L2), by mohla být obdobná.
Pokud jde o upozorňování žáků na paralely a podobnosti mezi učivem angličtiny (L2) a
francouzštiny (L3), typologii a „pestrost" chyb, možné oblasti kladného transferu (angličtina L2 francouzština L3), jsou výsledky srovnatelné s výzkumem, který prováděly M. Fenclová a H.
Dlesková (2008, s. 31-40).
V budoucím výzkumu by stálo za to prozkoumat, s jakou frekvencí učitelé upozorňují na
podobnosti v učivu angličtiny (L2) a francouzštiny (L3), zda k tomu dochází systematicky, zda
upozorňování na podobnosti v učivu ovlivňuje motivaci žáků učit se francouzštinu (L3), jaká je
frekvence chyb žáků způsobených pravděpodobně vlivem angličtiny (L2), zda učitelé připravují
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své vlastní aktivity na odbourávání chyb způsobených pravděpodobně interferencí angličtiny
(L2), zda je významným faktorem typ školy (např. technicky orientovaná SŠ, osmileté
gymnázium, čtyřleté gymnázium). Rovněž by se mohlo prozkoumat, zda schopnost žáků
využívat na hodinách francouzštiny (L3) strategií učení, metalingvistických kompetencí,
učebních návyků, technik a dovedností osvojených na hodinách angličtiny (L2) souvisí s faktory
jako typ školy, kde studují, prospěch v předmětech angličtina (L2) a francouzština (L3) a
motivace učit se tyto cizí jazyky a do jaké míry.
Dotazníkovým šetrením mezi 70 žáky dvou pražských gymnázií (3 kontrolní a 3 experimentální
skupiny) se před experimentem mapoval mimo jiné jejich postoj k francouzštině (L3) a jejich
názor na to, zda jim při učení francouzštiny (L3) pomáhá angličtina (L2) a jakým způsobem.
Zjistilo se, že ve všech skupinách převládal názor, že francouzština (L3) je jazykem obtížným či
velmi obtížným, přičemž tuto odpověď volilo v jednotlivých skupinách 75%-100% žáků. Jako
důvod byly uváděny následující skutečnosti: obtížná gramatika, slovní zásoba, výslovnost,
poslech, rozdíl mezi mluvenou a psanou formou jazyka, nepravidelnosti. Tyto výsledky jsou
srovnatelné s výsledky dotazníkového šetrení realizovaného M. Fenclovou a H. Dleskovou
(2008, s. 31-40).
Pokud jde o názor žáků, zda jim angličtina (L2) pomáhá při učení francouzštiny (L3), jsou
výsledky nejednoznačné, kupř. v jedné skupině odpověděly dvě třetiny žáků, že jim angličtina
(L2) pomáhá, v jiné skupině kladně neodpověděl nikdo. Žáci nejčastěji uváděli tyto oblasti: při
čtení francouzského textu poznávám slova z angličtiny a text tak snáze pochopím; při učení
slovíček se mi lépe pamatují ta, která poznávám z angličtiny; z hodin angličtiny už vím, jak se
mám učit slovíčka; z hodin angličtiny už znám symboly používané v přepisu výslovnosti, např.
look [luk], Jim [dʒim]; z hodin angličtiny už vím, jak udělat referát / prezentaci; hodin angličtiny
už vím, jak postupovat při vypracování projektu.
Lze se domnívat, že na jiných gymnáziích by žáci mohli na otázky z dotazníku (viz příloha 2)
odpovídat obdobně. Ovšem výsledky dotazníkového šetrení mezi žáky je nutno považovat za
orientační, protože žáci vypovídali sami o sobě a spolehlivost jejich odpovědí může být z různých
příčin nízká.
V budoucím výzkumu by bylo přínosné prozkoumat, zda se změní názor žáků na obtížnost
francouzštiny (L3), pokud je učitel v průběhu výkladu nového gramatického a lexikálního učiva
bude systematicky upozorňovat na paralely a podobnosti mezi angličtinou (L2) a francouzštinou
(L3).
V kontextu výuky francouzštiny (L3) v ČR, kdy nejsou k dispozici učebnice francouzštiny jako
druhého cizího jazyka, v nichž by se zohledňovalo, že se žáci již předtím učili angličtinu (L2),
třebaže je v posledních letech neustále zdůrazňován význam mezipředmětových vztahů (srov.
kupř. SERRJ s. 171, RVP G s. 12), lze považovat za přínos, že jsme vypracovali experimentální
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výukové materiály, viz příloha 3. Část těchto pracovních listů je založena na konfrontačním
přístupu (angličtina L2 - francouzština L3, event. angličtina L2 - francouzština L3 - čeština L1)
při výkladu nového gramatického a lexikálního učiva na hodinách francouzštiny (L3) a též
využívá pozorovacích cvičení a prvků problémového vyučování, které mají za úkol žáky
aktivizovat. Další část výukových materiálů je zaměřena na prevenci a odbourávání chyb
způsobených pravděpodobně vlivem angličtiny (L2), které žáci učící se francouzštinu (L3)
mohou dělat v pravopise a/nebo ve výslovnosti u příbuzných slov, která mají v obou jazycích
podobný nebo identický význam. Experimentální výukové materiály byly vypracovány pro
následující oblasti: prezentace gramatiky a slovní zásoby, procvičení a opakování gramatiky a
slovní zásoby, výslovnost. Zmiňované pracovní listy byly sice připraveny pro účely experimentu
a byly proto založeny v každé experimentální skupině na jedné lekci z jedné konkrétní učebnice
francouzštiny, ale samozřejmě se dají adaptovat i na jiné učebnice francouzštiny a na jiné úrovne
pokročilosti nebo mohou inspirovat učitele francouzštiny (L3) k přípravě vlastních, podobných
cvičení a způsobů prezentace nového učiva využívajících paralel mezi angličtinou (L2) a
francouzštinou (L3), event. i jiných jazyků.
Po experimentálním působení na dvou pražských gymnáziích (3 kontrolní a 3 experimentální
skupiny) bylo díky výsledkům posttestů zjištěno, že využívání výše popisovaných
experimentálních materiálů zaměřených na paralely a podobnosti mezi učivem angličtiny (L2) a
francouzštiny (L3), kdy se předpokládalo, že žáci již učivo znají z hodin angličtiny (L2), při
výkladu nového gramatického učiva na hodinách francouzštiny (L3) nevede jednoznačně k
lepším výsledkům v posttestu ve srovnání s žáky kontrolní skupiny, kteří se stejné učivo učili
stejně dlouho, ale tradičním způsobem, tj. bez upozorňování na paralely v gramatickém učivu
angličtiny (L2) a francouzštiny (L3).
Z výsledků posttestů ovšem vyplynulo, že jedním z možných důvodů, proč hypotéza č. 1 nebyla
potvrzena, je skutečnost, že jistá část žáků neovládá předchozí učivo francouzštiny (L3), kupř. na
Gymnáziu Omská 14 z 26 žáků neumí vyčasovat sloveso avoir v přítomném čase a to po 6-7
letech studia francouzštiny (L3) v době, kdy se probírá souslednost časová. Obdobně jsou na tom
někteří žáci druhého ročníku Karlínského gymnázia, protože si po dvou letech studia mimo jiné
pletou tvary slovesa avoir a être v přítomném čase a to v době, kdy se již mají učit podmínkové
věty. Překvapivé je též zjištění, že polovina žáků čtvrtého ročníku Karlínského gymnázia neumí
správně vyčasovat sloveso avoir v přítomném čase, když se probírá souslednost časová. Tato
skutečnost velmi pravděpodobně ovlivnila průběh experimentálního působení i výsledky
posttestů. Zmiňovaní žáci totiž mohli mít problémy pochopit a naučit se novou látku na hodinách
francouzštiny (L3) z důvodu neznalosti předchozího učiva francouzštiny (L3). Vyvstává otázka,
zda u takových žáků může k transferu poznatků (angličtina L2 - francouzština L3) dojít, a pokud
k němu dojde, zda je měřitelný posttestem.
Faktor, který mohl zapříčinit, že hypotéza č. 1 nebyla jednoznačně potvrzena, souvisel s 2.
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ročníkem Karlínského gymnázia, kdy z dotazníkového šetření po experimentu jasně vyplynulo,
že část žáků neovládá anglický jazyk (L2) a že je angličtina (L2) nebaví. Jeví se, že u žáků, kteří
neumějí anglicky (L2) nebo angličtinu (L2) neovládají na dostatečně pokročilé úrovni, nemůže
dojít k transferu vědomostí z angličtiny (L2) do francouzštiny (L3). Potvrzuje se tedy, že stupeň
pokročilosti v L2 je významným faktorem ovlivňujícím stupeň případného mezijazykového
transferu, srov. např. Cali 2006a, Žofková 2002. Usuzujeme, že stupeň pokročilosti žáků v
angličtině (L2) je v našem případě intervenující proměnnou.
Hypotéza č. 1 nebyla jednoznačně potvrzena, nebyla však ani jednoznačně vyvrácena. Bylo by
vhodné ji ještě ověřit v budoucích výzkumech, a sice ve větším měřítku (na větším vzorku) a po
delší dobu, kupř. celý školní rok, protože námi realizované experimentální působení probíhalo po
omezenou dobu (cca 1 měsíc), kdy byla probrána z dané učebnice francouzštiny jedna lekce.
Navíc se experimentu zúčastnily pouze tři třídy, tj. celkem 70 žáků.
Jinou možností by bylo omezit platnost hypotézy č. 1 a do výzkumu zařadit pouze žáky, kteří
ovládají předchozí učivo z francouzštiny (L3) a kteří ovládají anglický jazyk (L2) na dostatečně
pokročilé úrovni, aby mohlo docházet k transferu poznatků z angličtiny (L2) do francouzštiny
(L3). Náš výzkum ovšem naznačil, že tyto podmínky nemusejí být při reálné výuce francouzštiny
(L3) na českých gymnáziích splňovány.
Nicméně přihlédneme-li k výsledkům dotazníkového šetření realizovaného v experimentálních
skupinách před a po experimentu, kdy se zjišťoval názor žáků na to, zda jim podobnost
gramatických pravidel v angličtině (L2) a francouzštině (L3) pomáhá pochopit a zapamatovat si
nové gramatické učivo na hodinách francouzštiny (L3), je patrné, že po experimentálním
působení se počet žáků, kteří odpověděli kladně, zvýšil ve dvou experimentálních skupinách.
Pokud jde o pochopení gramatického učiva, zvýšil se počet žáků, kteří odpověděli kladně, na
Gymnáziu Omská ze 3 na 9 a ve 4. ročníku Karlínského gymnázia ze 2 na 8. Pokud jde o
zapamatování nového gramatického učiva, zvýšil se počet žáků, kteří odpověděli kladně, na
Gymnáziu Omská ze 2 na 7 a ve 4. ročníku Karlínského gymnázia ze 2 na 7.
Po experimentu tvrdilo 70% žáků z Gymnázia Omská a 73% žáků ze 4. ročníku Karlínského
gymnázia, že jim komparace usnadňují chápání nového gramatického učiva a 54% žáků z
Gymnázia Omská a 64% žáků ze 4. ročníku Karlínského gymnázia, že jim komparace usnadňují
zapamatování nového gramatického učiva. Zatímco ve třetí experimentální skupině (tj. 2. ročník
Karlínského gymnázia) odpovědělo 20% žáků, že jim komparace chápání nového gramatického
učiva rozhodně komplikují a 40% žáků, že jim komparace chápání spíše komplikují, protože
neumějí anglicky a protože je angličtina nebaví.
Pokud jde o názor žáků z experimentálních skupin týkající se slovní zásoby zjišťovaný po
experimentu, domnívalo se 77% žáků z Gymnázia Omská a 73% žáků ze 4. ročníku Karlínského
gymnázia, že jim komparace angličtina (L2) - francouzština (L3) chápání nové francouzské
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slovní zásoby usnadňují, zatímco 20% žáků z 2. ročníku Karlínského gymnázia tvrdilo, že jim
komparace chápání rozhodně komplikují s odůvodnění, že anglický jazyk neovládají a/nebo že je
angličtina nebaví. Dále 54% žáků z Gymnázia Omská, 82% žáků ze 4. ročníku Karlínského
gymnázia a 20% žáků z 2. ročníku Karlínského gymnázia uvedli, že komparace angličtina (L2) francouzština (L3) jim usnadňují zapamatování nové francouzské slovní zásoby, ovšem 20%
žáků z 2. ročníku Karlínského gymnázia tvrdilo, že jim komparace zapamatování rozhodně
komplikují, protože angličtina je nebaví a/nebo protože angličtinu neovládají.
Výsledky dotazníku jsou pouze orientační, neboť spolehlivost odpovědí žáků, kdy vypovídali
sami o sobě, může být z různých příčin nízká, např. některé žáky vyplňování dotazníku nemuselo
zajímat či bavit a mohli odpovědět zkresleně.
Nicméně z výše uvedeného lze vyvozovat, že námi navrhovaný experimentální způsob
prezentace slovní zásoby a gramatiky není univerzálně vhodný pro všechny žáky. Jeví se, že
nevyhovuje žákům, kteří neovládají angličtinu (L2) na dostatečně pokročilé úrovni, resp.
neovládají učivo z předmětu angličtina (L2), které se předpokládá, že již znají, nejsou motivovaní
učit se angličtinu (L2), neovládají učivo z předmětu francouzština (L3), které již bylo dříve
probráno a na které se navazuje. Lze se domnívat, že námi navrhovaný experimentální způsob
výuky je vhodný pro žáky, kteří jsou motivovaní učit se angličtinu (L2) i francouzštinu (L3) a
kteří umějí dříve probírané učivo v rámci těchto jazyků, což mimo jiné znamená, že umějí
anglicky na takové úrovni, aby mohlo dojít k transferu vědomostí z angličtiny (L2) do
francouzštiny (L3).
Na základě výsledků posttestů se potvrdila hypotéza č. 2, tj. že využívání aktivit zaměřených na
předcházení a odbourávání chyb způsobených velmi pravděpodobně vlivem angličtiny (L2) ve
výslovnosti příbuzných slov, které mají v angličtině (L2) a francouzštině (L3) podobný nebo
identický význam, vede při výuce francouzštiny (L3) v tomto ohledu k lepším výsledkům. Na
Gymnáziu Omská však byly výsledky v experimentální skupině lepší jen o 3,1 procentní body
než ve skupině kontrolní.
Paradoxně přihlédneme-li však k výsledkům dotazníkového šetření, které bylo realizované po
experimentu u žáků experimentálních skupin, zjistíme, že 69% žáků z Gymnázia Omská označilo
tato cvičení za matoucí, ve 2. ročníku Karlínského gymnázia takto odpovědělo 80% žáků a ve 4.
ročníku Karlínského gymnázia 36,5% žáků. Zatímco 27% žáků ze 4. ročníku Karlínského
gymnázia tato cvičení označila za spíše či rozhodně nápomocná. Vycházíme-li z dotazníkového
šetření, jeví se, že tento typ cvičení není vhodný pro všechny žáky.
Posttesty se ověřovala též platnost hypotézy č. 3. Díky výsledkům posttestů po experimentálním
působení bylo zjištěno, že využívání aktivit zaměřených na předcházení a odbourávání
pravopisných chyb, které žáci na hodinách francouzštiny (L3) pravděpodobně dělají pod vlivem
angličtiny (L2) v příbuzných slovech majících podobný nebo identický význam v angličtině (L2)
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i francouzštině (L3), nevede jednoznačně k lepším výsledkům v posttestu ve srovnání s žáky
kontrolní skupiny, kteří se stejné učivo učili stejně dlouho, ale tradičním způsobem, tj. bez
upozorňování na paralely v gramatickém učivu angličtiny (L2) a francouzštiny (L3) a bez
upozorňování na odlišnou výslovnost a pravopis u příbuzných slov, která mají v angličtině (L2) a
francouzštině (L3) podobný nebo identický význam.
Ve 2. ročníku Karlínského gymnázia se sice hypotéza č. 3 potvrdila, avšak v ostatních dvou
třídách bylo dosaženo velmi podobných výsledků v kontrolní i experimentální skupině. Z
výsledků dotazníkového šetření po experimentu u žáků experimentálních skupin vyplývá, že
tento typ cvičení není vhodný pro všechny žáky. Možnost, že cvičení jsou spíše matoucí, zvolilo
na Gymnáziu Omská 30% žáků, ve 2. ročníku Karlínského gymnázia 40% žáků a ve 4. ročníku
Karlínského gymnázia 36,5%. Ovšem 27% žáků ze 4. ročníku Karlínského gymnázia a 16% žáků
z Gymnázia Omská považuje tato cvičení za nápomocná.
Jeví se, že námi navrhovaný experimentální způsob výuky, kdy se využívá cvičení a aktivit na
předcházení a odbourávání chyb ve výslovnosti a pravopise u příbuzných slov, která mají v
angličtině (L2) a francouzštině (L3) podobný nebo identický význam, je prospěšný jen pro
některé žáky, pravděpodobně zejména pro ty, kteří v daných oblastech chybují, a tato cvičení
jim zřejmě pomáhají odbourávat interferenci angličtiny (L2).
V budoucím výzkumu by zřejmě bylo vhodnější se více zaměřit na odbourávání chyb, které žáci
při učení francouzštiny (L3) velmi pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2) dělají jak v
pravopise, tak ve výslovnosti, spíše než na prevenci (předcházení) takových chyb. Ideální by
bylo, aby učitel konkrétní třídy zaznamenával časté a typické chyby daných žáků a aby na ně
následně byly připravovány aktivity a cvičení, které by se snažily žákům pomoci překonat
interferenci angličtiny (L2). Je možné, že pak by žáci považovali tento typ cvičení a aktivit za
přínosný, protože by došlo k individualizaci výuky a vycházelo by se z jejich reálných
jazykových potřeb. Dovolí-li to podmínky, bylo by v rámci budoucích výzkumů vhodnější v
částech posttestů zaměřených na výslovnost žáky nahrávat spíše než využívat přepisu
výslovnosti.
Pokud porovnáme celkové výsledky posttestů, studenti všech tří experimentálních skupin
dosáhli lepších výsledků než studenti skupin kontrolních, což se zdá být důkazem o efektivitě a
smyslu popisovaného experimentálního působení. Nicméně jsme si vědomi skutečnosti, že v
našem případě jako intervenující proměnná působila skutečnost, že v kontrolních a
experimentálních skupinách nebyl stejný vyučující francouzštiny (L3). Navíc někteří žáci
neuměli anglicky (L2) na dostatečně pokročilé úrovni, aby mohlo docházet k transferům z
angličtiny (L2) do francouzštiny (L3) a někteří žáci neovládali dříve probírané učivo z předmětu
francouzština (L3). Dále experiment probíhal jen po omezenou dobu (tj. po dobu probírání jedné
lekce z učebnice francouzštiny) a počet žáků, který se ho zúčastnil, byl 35 žáků ve skupinách
kontrolních a 35 žáků ve skupinách experimentálních.
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Potvrzena byla jen hypotéza č. 2, u hypotéz č. 1 a č. 3 nebylo dosaženo jednoznačných výsledků.
Navíc pokud interpretujeme získaná data s přihlédnutím k výsledkům dotazníkového šetření mezi
žáky experimentálních skupin po experimentu (tj. zohledňuje se názor žáků na popisované
experimentální působení), jeví se, že námi navrhovaný experimentální způsob výuky je vhodný
pro jen určité žáky.
Poněvadž na základě získaných dat není možné dojít k jednoznačným závěrům, ve výzkumu
bude nutno pokračovat. Domníváme se proto, že bude nezbytné zvolit větší vzorek, tj. do
experimentu zapojit větší počet škol a tříd. Současně bude žádoucí, aby experimentální působení
probíhalo delší dobu, ideálně celý školní rok, aby v experimentální a kontrolní skupině učil
francouzštinu (L3) stejný pedagog a aby experiment byl vícekrát zopakován.
Další možností by bylo na základě námi zjištěných skutečností omezit platnost všech třech
hypotéz v tom smyslu, že by budoucí výzkum probíhal pouze mezi žáky gymnázií, kteří by byli
motivování učit se angličtinu (L2) a francouzštinu (L3) a kteří by ovládali dříve probírané učivo z
předmětů angličtina (L2) a francouzština (L3) a kteří by uměli anglicky na dostatečné úrovni, aby
mohlo dojít k transferům z angličtiny (L2) do francouzštiny (L3).
Příloha 7 představuje další možné aktivity a učební návyky, jichž by se dalo využít při výuce
francouzštiny (L3) po angličtině (L2), např. překlad z angličtiny do francouzštiny, práce s
anglicko-francouzským slovníkem, vedení si slovníčku, kam si žák píše novou francouzskou
lexikální jednotku, její anglický a český ekvivalent. Tyto aktivity jsme z důvodu časové
náročnosti do experimentálního působení nezařadili, ale v budoucích výzkumech by měla být
ověřena jejich efektivita.
Pokud by se v rámci budoucích výzkumů naše hypotézy č. 1 a č. 3 jednoznačně potvrdily a pokud
by se též jednoznačně opakovaně potvrdila naše hypotéza č. 2, bylo by možné zařadit získané
poznatky týkající se transferu a interference angličtina (L2) - francouzština (L3) do didaktické
přípravy budoucích učitelů francouzštiny a též do programů celoživotního a dalšího vzdělávání
učitelů francouzštiny. Získané poznatky by též bylo vhodné zohlednit při přípravě učebnice
francouzštiny jako druhého cizího jazyka, který se žáci učí po angličtině (L2).
Jeví se, že téma je velmi aktuální a zaslouží si další výzkum, protože z výsledků dotazníkového
šetření mezi 92 učiteli francouzštiny (L3) z gymnázií v ČR vyplývá, že 87% z nich své žáky na
podobnosti mezi učivem francouzštiny (L3) a angličtiny (L2) upozorňuje, nemají k tomu však
učebnici francouzštiny (L3), v níž by bylo využíváno mezipředmětových vztahů angličtina (L2) francouzština (L3), tj. paralel v gramatickém a lexikálním učivu těchto dvou jazyků. Rovněž 90%
pedagogů uvedlo, že žáci na hodinách francouzštiny (L3) dělají pravděpodobně pod vlivem
angličtiny (L2) chyby. Je tedy velmi pravděpodobné, že materiály na odbourávání (likvidaci)
chyb, které žáci pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2) dělají, by na hodinách francouzštiny
(L3) v budoucnu jistě našly uplatnění.
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8 Résumé
8.1 Résumé česky
Úvodní část zdůvodňuje aktuálnost i významnost tématu disertace „Didaktické využití znalostí,
dovedností, učebních strategií a návyků osvojených při učení angličtiny (L2) pro výuku
francouzštiny (L3)", přičemž jsou zdůrazněny zejména klíčové kompetence, mezipředmětové
vztahy, koncepce vícejazyčnosti, evropská strategie pro mnohojazyčnost, ale i skutečnost, že žáci
se v ČR obvykle učí francouzštinu až jako druhý cizí jazyk po angličtině, což při její výuce
nebývá zohledňováno. Předpokládaným přínosem disertace bude obohacení didaktiky
francouzštiny a zefektivnění procesu učení francouzštiny. Cílem disertace je prozkoumat možné
způsoby usnadnění a zefektivnění výuky a učení francouzštiny (L3) za didaktického využití
podobností a paralel mezi angličtinou (L2) a francouzštinou (L3), tj. na rovině učiva jde o využití
vědomostí, jež si žáci osvojili při učení angličtiny (L2) v oblasti gramatiky a slovní zásoby, při
následné výuce francouzštiny (L3). Cílem bude též prozkoumat, jakým způsobem je možné
předcházet a odbourávat chyby způsobené pravděpodobně vlivem interference (angličtina L2 francouzština L3) na rovině pravopisné a fonetické u příbuzných slov, která mají v obou jazycích
podobný nebo identický význam, a které strategie učení a metalingvistické kompetence, jež si
žáci osvojili při předchozím učení angličtiny (L2), je možno zužitkovat při vyučování
francouzštiny (L3) s cílem tento proces zefektivnit a facilitovat. Je také zhodnocen stav řešení
tématu u nás i ve světě, přičemž výše popsanému tématu nebyla v ČR až na výjimky věnována
pozornost.
V teoretické stati jsou analyzovány dokumenty Společný evropský referenční rámec pro jazyky,
RVP ZV a RVP G, a sice z hlediska možného využití poznatků, dovedností a strategií, které si
žáci osvojili v průběhu učení prvního cizího jazyka (angličtina), při učení druhého cizího jazyka
(francouzština). Pozornost je věnována oblasti očekávaných výstupů, učivu (témata, jazykové
prostředky, funkce) a řečovým dovednostem. Uvedeny jsou nejčastěji používané učebnice pro
výuku angličtiny a francouzštiny na 2. stupni ZŠ a na SŠ v ČR. Definovány jsou termíny
mezijazykový transfer a interference. Následně jsou uvedeny faktory, které mohou podmiňovat
vliv L2 na L3, zejména typologická podobnost, psychotypologie, stupeň pokročilosti, efekt cizího
jazyka, faktor L2, statut L2. Zohledněn je konfrontační přístup, ale i výklad využívající prvků
problémového vyučování. Pozornost je věnována možnému využití strategií učení
(metakognitivní, kognitivní, socio-afektivní), metalingvistických kompetencí i učebních návyků,
které si žáci osvojili již v průběhu učení angličtiny (L2), při hodinách francouzštiny (L3).
Analyzovány jsou gramatika, slovní zásoba, zvuková podoba jazyka, řečové dovednosti (čtení,
písemný projev, ústní projev, poslech). Navrhován je postup práce s chybou z didaktického
hlediska na hodinách francouzštiny (L3).
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Ve výzkumné části bylo dotazníkovým šetřením zjišťováno, zda v současné době učitelé
francouzštiny (L3) na gymnáziích v ČR využívají poznatků, dovedností, učebních strategií a
návyků, jež si žáci osvojili již při předchozí výuce angličtiny (L2), s cílem usnadnit žákům učení
francouzštiny (L3) a zefektivnit výuku francouzštiny (L3). Bylo zjištěno, že 87% učitelů
francouzštiny (L3) na gymnáziích žáky na podobnosti mezi učivem francouzštiny (L3) a
angličtiny (L2) upozorňuje, 70% tvrdí, že žáci využívají strategií učení, metalingvistických
kompetencí a učebních návyků osvojených na hodinách angličtiny (L2) a 90% konstatuje, že
žáci na hodinách francouzštiny (L3) dělají pravděpodobně pod vlivem angličtiny (L2) chyby.
Na dvou pražských gymnáziích byl realizován experiment s cílem ověřit, zda metoda výuky
využívající námi vypracované didaktické materiály, jednak založené na podobnostech a
analogiích v učivu angličtiny (L2) a francouzštiny (L3), jednak snažící se předcházet a
odbourávat chyby ve výslovnosti a v pravopisu příbuzných slov způsobené pravděpodobně
vlivem interference angličtiny (L2), usnadní žákům učení francouzštiny (L3) a zda v
experimentálních skupinách žáci dosáhnou v tomto ohledu lepších výsledků v posttestu.
Dotazníkovým šetřením byly o vzorku před samotným experimentem získány informace týkající
se jejich mateřštiny, délky studia cizích jazyků, postoje k francouzštině (L3) a jejich názoru, zda
jim angličtina (L2) usnadňuje učení francouzštiny (L3) a jakým způsobem. V aspektech
zásadních pro realizaci experimentu se jednotlivé dvojice (kontrolní a experimentální skupina)
zdály být víceméně vyrovnané.
Dále jsou prezentovány ukázky námi připravených experimentálních výukových materiálů. Jde o
pracovní listy zaměřené na prezentaci gramatiky a slovní zásoby, procvičení a opakování
gramatiky a slovní zásoby, výslovnost. Zahrnuty jsou i aktivity na prevenci a odbourávání chyb
způsobených interferencí angličtiny (L2). Následují posttesty a výsledky, které jsou prezentovány
v tabulkách, graficky i slovně.
Výsledky posttestů na gymnáziích ukázaly, že využívání aktivit založených na podobnostech
mezi učivem angličtiny (L2) a francouzštiny (L3) při výkladu nového gramatického učiva na
hodinách francouzštiny (L3) nevede jednoznačně k lepším výsledkům. To platí i o využívání
aktivit zaměřených na předcházení a odbourávání pravopisných chyb způsobených velmi
pravděpodobně interferencí angličtiny (L2) u příbuzných slov, která mají v angličtině (L2) a
francouzštině (L3) podobný nebo identický význam. Potvrdilo se však, že využívání aktivit
zaměřených na předcházení a odbourávání chyb ve výslovnosti u příbuzných slov způsobených
vlivem angličtiny (L2) vede při výuce francouzštiny (L3) k lepším výsledkům. Výsledky jsou
interpretovány s ohledem na zpětnou vazbu získanou od žáků experimentálních skupin a jejich
učitelek francouzštiny (L3) prostřednictvím dotazníku po experimentu s cílem zjistit jejich názor
na experimentální způsob výuky a její efektivitu. Jeví se, že experimentální způsob výuky je
prospěšný jen pro některé žáky. Následně jsou naznačeny možnosti dalšího zkoumání, ale i
uplatnění získaných výsledků.
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8.2 Résumé anglicky
The introduction explains why the topic of the dissertation "Didactic use of knowledge,
competence, learning strategies and habits acquired when learning English (L2) in teaching
French (L3)“ is significant and topical. What is mainly highlighted are key competencies, crosscurricular approach, multilingualism, but also the fact that pupils in the Czech Republic usually
learn French as a second foreign language, most often after English, which tends to be
disregarded when teaching French. The expected contribution of the dissertation will be enriching
the methodology of the French language and making the process of teaching/learning French (L3)
more efficient. The aim of the dissertation will be to examine possible ways of facilitating
teaching/learning French (L3) by making use of similarities and parallels between English (L2)
and French (L3), thus making the teaching/learning process more efficient. In other words, on the
level of subject matter, it means making use in French lessons (L3) of knowledge that pupils
previously learnt in English lessons (L2) in the areas of grammar and vocabulary. Another aim
will be to explore how it is possible to prevent and eliminate in French lessons (L3) mistakes
caused very likely by interference of English (L2) on the levels of spelling and pronunciation in
cognates that have a similar or identical meaning in both languages, as well as to explore which
learning strategies and metalinguistic competence acquired when learning English (L2) can be
made use of when learning French (L3) with the aim to facilitate this process and to make it more
efficient. The above-mentioned area has not been paid attention to in the Czech Republic, apart
from a few exceptions.
In the theoretical part, the documents Common European Framework of Reference for
Languages, Framework Education Programme for Basic Education and Framework Education
Programme for Secondary General Education (Grammar Schools) are analyzed from the
viewpoint of possible making use of knowledge, competence and strategies that pupils previously
acquired when learning their first foreign language (English) in the lessons of their second
foreign language (French). Attention is paid to the areas of expected outcomes, subject matter
(topics, sub-skills, and functions) and skills (reading, listening, speaking, and writing). The most
frequently used lower and upper secondary school textbooks of French and English in the Czech
Republic are presented. Also, the terms cross-linguistic transfer and interference are defined.
Moreover, the factors which can influence interference L2 - L3 are presented, mainly typological
similarity, psychotypology, level, foreign language effect, L2 factor, and L2 status. The
contrastive approach and presentation of new subject matter making use of problem-solving tasks
are taken into account. In addition, attention is paid to possible making use of learning strategies
(metacognitive, cognitive, and socio-affective), metalinguistic competence and learning habits
which pupils previously acquired when learning English (L2) in French lessons (L3). What is
analyzed are grammar, vocabulary, pronunciation, skills (reading, writing, speaking, and
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listening). On top of that, it is suggested how to deal with mistakes in French lessons (L3) from
the didactic point of view.
By means of a questionnaire, it was examined whether French teachers (L3) nowadays at
grammar schools in the Czech Republic make use of knowledge, competence, learning strategies
and habits previously acquired by their pupils in English lessons (L2) to facilitate learning French
(L3) and to make the teaching/learning process more efficient. The questionnaire revealed that
87% grammar school teachers highlighted similarities between English (L2) and French (L3) in
subject matter in French lessons (L3), 70% claim that their pupils make use of learning strategies,
metalinguistic competence and learning habits acquired previously in English lessons (L2) and
90% state that their pupils when learning French (L3) make mistakes very likely due to
interference of English (L2).
An experiment was carried out at two grammar schools in Prague, its aim being to find out
whether the teaching method making use of teaching materials based on similarities and
analogies in the subject matter in English (L2) and in French (L3), and trying to prevent and to
eliminate mistakes in cognates very likely caused by interference (English L2 - French L3), will
make teaching/learning French (L3) easier for pupils and whether the results in the posttests will
be better in the focus groups.
By means of a questionnaire, before the experiment, information was obtained about the sample
concerning their mother tongue, length of foreign language study, their attitude to French (L3)
and their opinion on whether English (L2) facilitates learning French (L3) and how. As far as the
aspects relevant to carrying out the experiment are concerned, individual control and focus
groups seemed to be more or less equivalent.
Furthermore, examples of experimental teaching materials prepared by us are presented. These
are worksheets focused on presenting grammar and vocabulary, practising and revising grammar
and vocabulary, and pronunciation. Activities aimed at preventing and eliminating mistakes due
to interference of English (L2) are included. What follows are posttests and the results presented
in tables, graphs and verbally.
The posttests from grammar schools showed that making use of activities based on similarities
between the subject matter in English (L2) and French (L3) when presenting new grammar in
French lessons (L3) does not unequivocally lead to better results. This also holds true for making
use of activities focused on preventing and eliminating spelling mistakes in cognates that pupils
make in French lessons (L3) very likely due to interference of English (L2). It has been
confirmed that making use of activities aimed at preventing and eliminating mistakes in
pronunciation of cognates due to interference of English (L2) leads to better results when
learning French (L3). The results are interpreted with regard to the feedback from pupils from
focus groups and their French teachers (L3) by means of a questionnaire after the experiment, the
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aim being to find out their opinion on the experimental teaching method and its efficiency. The
experimental teaching method seems to be beneficial only for certain students. Moreover, what is
suggested are possible areas of future research as well as application of the results obtained.
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